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דבר ועד העמותה ספטמבר 2020
"החיים מלאים במהמורות, אך הם גם מלאים באנשים שהצליחו לעבור מעליהן."

הלן קלר

שלום חברות וחברים,

לאט לאט המשק חוזר לפעילות ואיתו פעילות ההתאגדות והמועדונים. בחודש האחרון שבו לפעילות פרונטלית 
כ-20 מועדוני ברידג' ובחודש הקרוב צפויים להצטרף אליהם מועדונים נוספים.

הפעילות במועדונים נעשית על פי תנאי התו הסגול ואישורי מנהל הספורט ומשרד הבריאות ובריאותכם נמצאת 
בראש סדר העדיפויות של כולנו. אנא ודאו את תנאי הפעילות מול המועדונים.

ההתאגדות ספגה פגיעה קשה מאוד אך דאגה להשקיע מאמצים וכספים רבים בפיתוח סביבת משחק הולמת 
ברוח התקופה ובקידום החזרה לשגרה. הנ"ל כלל אישורים  מיוחדים לקיום פעילויות פרונטליות ממשרד הספורט 
תמיכה  ולשרוד,  להמשיך  למועדונים  סיוע  לטובת  ההתאגדות  מתחרויות  הכנסות  העברת  הבריאות,  ומשרד 

ופיתוחי מחשוב רבים, הקצאת נקודות אמן בתחרויות ועוד.

בישיבת ההנהלה האחרונה הוחלט על הקצאת משאבים משמעותיים נוספים לסיוע ברכישת מחיצות לפעילות 
פרונטלית לטובת השחקנים ולעוד פעולות חשובות נוספות שננקטו. חשוב לנו שתהיו בטוחים ב-100% שאנו 
עוסקים בנושא במרץ 24/7 וחושבים כיצד לסייע לכם ולמועדונים לשמור את הראש מעל המים וכמובן על מורל 

גבוה.

גביע המדינה  ולראשונה תעבור למתכונת משולבת. תחרות  ישראל  אליפויות  בקיום  ההתאגדות ממשיכה 
תשלב שלבי מוקדמות שישוחקו "אונליין" ושלבי הגמר לקבוצות המנצחות יתקיימו בבית ההתאגדות בכפוף 
להנחיות ולמצב. תוכלו למצוא מודעה מפורטת בדפי ההתאגדות בביטאון זה. גם אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 

צפויה להתקיים באופן זה ונקווה שנוכל לחזור במהרה לפעילות פרונטלית מלאה.

לקראת השנה החדשה תוכלו ליהנות מביטאון מודפס דו-חודשי שיגיע אליכם בחודש אוקטובר ובחודש דצמבר. 
כמו כן, התחלנו לעבוד על לוחות השנה לשנת 2021.

והבדיקה  הענישה  וסמכויות  בשטח  הנעשה  בסיס  על  להתעדכן  ממשיך  האונליין  משחקי  של  האתיקה  נוהל 
מאוד  ישמחו  השונות  והוועדות  ונקייה  הוגנת  משחק  סביבת  על  לשמור  היא  המטרה  כי  לציין  חשוב  הורחבו. 

להישאר מחוסרי עבודה.

והכי חשוב, מאחל לכם בשם כולנו, חג שמח ושנה טובה ומתוקה. זכרו כי אנחנו כאן בשבילכם לכל צורך ולכל 
פניה.

שימרו על עצמכם ובהצלחה,

גלעד אופיר

תרגישו חופשי לפנות אליי ישירות – GiladO.Bridge@Gmail.Com ובטלפון 050-6000727
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מתחילים

תרגול הכרזות בסיסיות

// רם סופר

אחד  הכרזה  במהלך  חודש  מדי  נתמקד  זו  בסדרה 
ונכריז ידיים שונות. הקוראים מוזמנים להכריז בעצמם 
הכללים  את  נפרט  הפתרונות  עם  יחד  הידיים.  את 

הרלוונטיים לכל יד. 

הפעם נעסוק בהכרזה השנייה של המשיב לאחר רצף 
ההכרזות ♠1-♥1-♦1.

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass ?

ידו של הפותח: הכרזת הפתיחה ♦1  לנו על  ידוע  מה 
הוא  האפשרי  הנקודות  טווח   .Better Minor  היא 
12-22 )אולי 11(. ההכרזה השנייה ♠1 מראה רביעייה 
הנקודות  טווח  בהארט.  רביעייה  שוללת  אך  בספייד, 
האפשרי של הפותח מצטמצם ל- 12-17 )משום שלא 

קפץ בסיבוב השני(.

החזקה  שההכרזה  הוא  ביותר  החשוב  הכלל  כעת 
כמו  הכרזות  מחייב!  רביעי  צבע   –  2♣ היא  היחידה 
 10-11 ומתארות  בלבד  מזמינות  הינן   3♦/3♥/3♠

נקודות.

תרגיל 1

  84
  KQT752
  J53
  62

תרגיל 2

  T5
  AQJ962
  K8
  T97

תרגיל 3

  A5
  AQJ962
  K8
  KT7

תרגיל 4

  83
  A764
  K8652
  KJ

תרגיל 5

  QJ72
  QJ72
  Q5
  843
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פתרונות
פתרון 1

  84
  KQT752
  J53
  62

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♥

2 מתארת יד חלשה  חזרת המשיב על סדרתו בגובה 
לרוב  המוכרזת.  בסדרה  שישייה  עם  נקודות(   6-9(

הפותח לא ימשיך להכריז.

פתרון 2

  T5
  AQJ962
  K8
  T97

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 3♥

בסדרה   ♦K מועיל  וקלף  טובה  הארט  סדרת  למשיב 
הראשונה של הפותח, אך עדיין אין לו מספיק להכרזה 
מידית של משחק מלא. ההכרזה המזמינה ♥3 )10-11 
נקודות( פותרת את הבעיה בצורה מצוינת – אם לפותח 

מעל מינימום של פתיחה, הוא יכול להעלות ל-♥4.
פתרון 3

  A5
  AQJ962
  K8
  KT7

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♣

כעת למשיב יד חזקה מאוד )17 נקודות( עם שאיפות 
יש  כאן.  מתאימה  אינה   4♥ סוגרת  הכרזה  לסלם. 
להשתמש בהכרזת "צבע רביעי" כדי להראות לשותף 
לפחות.  מלא  למשחק  השותפות  את  ולחייב  רב  כוח 
בהמשך יחזור המשיב על סדרת ההארט כדי להראות 

את החלוקה שלו.
פתרון 4

  83
  A764
  K8652
  KJ

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 3♦

האורך  למרות  נקודות(.   11( מזמינה  יד  למשיב 
בדיאמונד הוא הראה קודם כל רביעייה במייג'ור. לאחר 
בדיאמונד.  לתמוך  יש  בהארט,  התאמה  נמצאה  שלא 
למשחק  הלאה  להמשיך  לשותף  מציעה   3♦ ההכרזה 

מלא, אך אינה מחייבת אותו לעשות זאת.

פתרון 5

  QJ72
  QJ72
  Q5
  843

West North East South
1♦ Pass 1♥ Pass

1♠ Pass 2♠

הקלפים  הרכב  נקודות(.   8( חלש  משיב  הינו  מזרח 
קודם  להכריז  בחר  והוא  זהה,  המייג'ור  סדרות  בשתי 
דווקא  התאמה  נמצאה  כעת  הנמוכה.  הסדרה  את 
בסדרה השנייה, ומזרח מראה זאת בהכרזת ♠2, ביחד 

עם תיאור כוח מינימלי של משיב )6-9 נקודות(.
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מתחילים

התערבות לאחר הכרזת פתיחה ♠4

// רם סופר

אתם במזרח. יריבכם מימין )צפון( פותח ♠4.

West North East South
4♠ ?

 7-8 מתארת  צפון  של  האגרסיבית  ההפרעה  הכרזת 
קלפים בספייד עם כוח של פחות מפתיחה. האפשרויות 
מאוד  תתקשו  ולעתים  מוגבלות,  לרשותכם  העומדות 
משתמשים  שהיריבים  הסיבה  זו   – ידכם  את  לתאר 

.Preempt בהכרזות

הוא   4♠ פתיחה  הכרזת  על   Dbl כי  נהוג  היה  בעבר 
מעניש, אך כיום רואים בו Optional Double, כלומר 
השותף מחליט על סמך קלפיו אם להשאיר או להכריז 
החלוקות  כל  עם   Dbl-ה את  להשאיר  אמור  )השותף 
מפתיחה  )יותר  נקודות  מראה  כזה   Dbl המאוזנות(. 

מינימלית(, אך אינו מבטיח כוח בסדרת היריב.

אפשרות חשובה אחרת היא 4NT – הכרזה זו מתארת 
הנותרות,  אורך בשתיים מתוך שלוש הסדרות  עם  יד 

וכל שילובי הסדרות אפשריים.

הידיים הבאות של מזרח  להכריז בעצמכם את  נסו 
לאחר פתיחה ♠4 של צפון. הניחו כי אף צד אינו פגיע.

תרגיל 1

  3
  AQJ43
  6
  KQT742

תרגיל 2

  QT6
  A53
  A642
  A97

תרגיל 3

  6
  AK52
  KJ76
  AQ42

תרגיל 4

  A6
  7
  KQJ952
  AT93
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פתרונות

פתרון 1

  3
  AQJ43
  6
  KQT742

West North East South
4♠ 4NT

הכרזת צפון מתארת חלוקה של 5-5 )לפחות( בשתיים 
מתוך שלוש הסדרות האחרות. ומה יקרה אם השותף 
ישיב ♦5 )זה אומר שהוא מעדיף ♦ על פני ♣(? נתקן 
ל-♥5. שחקן במערב המכריז ♦5 צריך להיות מוכן למצב 

שבו סדרותיו של מזרח הן קלאב והארט.

פתרון 2

  QT6
  A53
  A642
  A97

West North East South
4♠ Pass

נראה שאנו הולכים להפיל ♠4 )עדיין שום דבר לא בטוח, 
לצפון עלול להיות חוסר באחת הסדרות האחרות(, אבל 
עלינו לזכור ש-Dbl על ♠4 אינו מעניש – כלומר השותף 
רשאי להכריז עם חלוקה לא מאוזנת. אם השותף יבחר 
להכריז, הדומם שנפרוש לו יהיה מאכזב. לפיכך עדיף 
מוכפל  לא   4♠ לשחק  ליריבים  ולתת  להגנה"  "לרדת 

בציפייה לתוצאה חיובית.

פתרון 3

  6
  AK52
  KJ76
  AQ42

West North East South
4♠ Dbl

חלוקה קלאסית של Takeout Double עם 17 נקודות, 
מוכנים  אנו   .4♠ של  פתיחה  על   Dbl-ל מצוינת  יד  וזו 
ישאיר את הכפל, אך אם השותף  למצב שבו השותף 
יבחר להכריז בגובה 5, הוא יאהב את הדומם שנוריד 

לו.

פתרון 4

  A6
  7
  KQJ952
  AT93

West North East South
4♠ 5♦

היא  היחידה  האפשרות  בקלאב,  הרביעייה  למרות 
חד-סדרתית  יד  כאל  זה  קלפים  להרכב  להתייחס 
כדי להתערב  נראה שהיד מספיק חזקה  ולהכריז ♦5. 
בכל מצב פגיעות. כמובן ששום דבר לא בטוח – ייתכן 
ש-♦5 נופל וגם ♠4 היה נופל, אבל בשביל זה היריבים 

עושים Preempt – כדי להכריח אותנו לנחש.
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הכרזות

סיכום שיטת over 1 2 ו-1NT מחייב

// אילנה לונשטיין
 1NT -2 ו over 1 בירחונים האחרונים למדנו את שיטת

מחייב.

להלן שוב סיכום השיטה. בסיומו של מאמר זה נתרגל 
מהלכי הכרזה שלמים של זוגות ידיים )פותח ומשיב(.

)א( משיב לפתיחה ♠1/♥1

1NT = 6-12 נקודות, מחייב את הפותח להכריז פעם 
נוספת.

)או  נקודות   +13  =  2 בגובה  חדשה  סדרה  הכרזת 
12 טובות(. מחייב את השותפות להגיע למשחק מלא 

לפחות.

דוגמה 1

  A3
  3
  K6432
  JT862

West North East South
1♥ Pass 1NT

למשיב אין סדרה שניתנת להכרזה בגובה 1 ואינו חזק 
1NT עם  2. הוא נאלץ להכריז  מספיק להכריז בגובה 

חלוקה לא מאוזנת.

דוגמה 2

  4
  QJ93
  KJ632
  A62

West North East South
1♠ Pass 1NT

עם 11 נקודות לא ניתן להכריז ♦2 ולחייב את השותפות 
מחייב   1NT-ב משתמש  המשיב  ולכן  מלא,  למשחק 

לסיבוב אחד.

דוגמה 3

  J62
  4
  AQJ32
  KQ63

West North East South
1♥ Pass 2♦

הכרזת ♦2 מבטיחה לפחות חמישייה בסדרה המוכרזת 
ו- 12-13 נקודות.
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)ב( הכרזה שנייה של הפותח לאחר ♠1/♥1 ותשובה 
1NT מחייב לסיבוב אחד

קלפים   3 לפחות  מחייב   ,Better Minor  =  2♣/2♦
בסדרה ו- 12-17 נקודות.

2NT = 16-17 נקודות, הזמנה למשחק מלא

הכרזות אחרות = כמו בשיטה הטבעית.

דוגמה 4

  AQJ63
  K62
  42
  QJ3

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♣

ב-♣2  בוחר  ברירה  ובלית  להכריז שנית  חייב  הפותח 
)Better Minor( עם 3 קלפים בסדרה.

דוגמה 5

  4
  AKJ63
  Q93
  AQT2

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

2♣

גם עם 16 נקודות וארבעה קלפים בקלאב על הפותח 
בלבד  נקודות   6 למשיב  כי  שייתכן  להכריז ♣2 משום 

)עם 18 נקודות, הפותח היה מכריז ♣3(.

דוגמה 6

  AQT63
  K3
  AQ4
  K93

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

3NT

של   1NT )לאחר  הפותח  של   3NT שנייה  הכרזה 
המשיב( מתארת יד מאוזנת ו- 18-19 נקודות.

 

דוגמה 7

  KJ63
  AQ632
  A2
  Q4

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2NT

לפותח 16 נקודות. אין טעם להראות רביעייה בספייד 
לאחר שהמשיב שלל רביעייה כזו בהכרזת 1NT. עדיף 
את  ומזמין  המדויק  הכוח  את  מתאר   –  2NT להכריז 

השותף למשחק מלא.

 )ג( הכרזה שנייה של המשיב לאחר מהלך הכרזה 
1♠-1NT-2♣

Pass = 6-8 נקודות, העדפה לקלאב.

♥2/♦2 = שישייה, 6-9 נקודות.

♠2 = דאבלטון בספייד, 6-9 נקודות )או 10 גרועות(.

2NT = הזמנה למשחק מלא, 10-12 נקודות )לא מחייב 
חלוקה מאוזנת(
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♣3 = 5+ קלפים בקלאב, 9-11 נקודות.

♥3/♦3 = שישייה, 10-11 נקודות )מזמין למשחק מלא(

בשותף  קלפים   3 של  תמיכה  נקודות,   10-11  =  3♠
בשיטת  משתמש  כי  הראשון  בסיבוב   3♠ הכריז  )לא 

.)Bergen

דוגמה 8

  4
  A7653
  J62
  Q763

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♣ Pass Pass

למשיב 7 נקודות בלבד עם סינגלטון בסדרה הראשונה 
3 קלאבים בלבד,  כי לפותח  ייתכן  של הפותח. אמנם 
נמוך,  בגובה  לעצור  עדיף  אחרת.  ברירה  אין  אבל 
אפילו בהתאמה של 7 קלפים, מאשר להמשיך להכריז 

ולהסתבך כאשר אין סיכוי להכריז ולבצע משחק מלא.

דוגמה 9

  4
  KJ9863
  K763
  32

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♣ Pass 2♥

שלו.  הארוכה  בסדרה  לשחק  מעוניין  המשיב  הפעם 
בסדרות של הפותח אין התאמה ידועה של 7 קלפים. 
המשיב  נקודות(   6-12( הראשון  בסיבוב   1NT לאחר 
מכריז בסיבוב השני ♥2 ומתאר 6-9 נקודות בלבד עם 

שישייה בהארט.

דוגמה 10

  3
  Q63
  KJT2
  AJ963

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♥ Pass 2NT

הכרזת 2NT בסיבוב השני מצמצמת את טווח הניקוד 
האפשרי של המשיב ל- 10-12 נקודות ואינה מחייבת 
חלוקה מאוזנת. מן הסתם, הכרזה זו שוללת התאמה 

של 8 קלפים באחת הסדרות של הפותח.

דוגמה 11

  3
  A532
  AQT963
  32

West North East South
1♠ Pass 1NT Pass

2♣ Pass 3♦

ידו של המשיב לא הייתה מספיק חזקה כדי להכריז ♦2 
בסיבוב הראשון, ולכן הוא מתחיל 1NT ובסיבוב השני 

קופץ ל-♦3 כדי להראות 10-11 נקודות עם שישייה.
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 דוגמה 12

  K4
  A62
  K632
  JT93

West North East South
1♥ Pass 1NT Pass

2♣ Pass 3♥

3 קלפים  הכרזת ♥3 בסיבוב השני מראה תמיכה של 
בסדרה הראשונה של הפותח עם 10-11 נקודות.

כעת נסו לתרגל: כיצד תכריזו את זוגות הידיים הבאות 
)מערב הוא המחלק תמיד(.

תרגיל 1

  AK753   2
  3   KQT962
  KJ62   Q54
  J53   A42

תרגיל 2

  Q43   J52
  KQ732   4
  AQ3   K962
  J2   A8653

תרגיל 3

  AQ763   2
  KJ62   A53
  4   AKJ3
  K42   QT863

תרגיל 4

  32   AT94
  KQ732   A65
  A2   K765
  KQ62   54

תרגיל 5

  AQJ62   3
  Q4   K987632
  K42   A4
  AQ3   862

תשובות לתרגילים

 )1(

West North
1♠ 1NT
2♦ 3♥

Pass

המשיב מתאר 10-11 נקודות ושישייה בהארט. הפותח 
אינו מקבל את ההזמנה עם 12 נקודות בלבד וסינגלטון 

בהארט.

 )2(

West East
1♥ 1NT
2♦ Pass

ובלית   ,1NT לאחר  נוספת  פעם  להכריז  חייב  הפותח 
אינו  המשיב   .)Better Minor(  2♦ מכריז  הוא  ברירה 
וסינגלטון  בלבד  נקודות   8 עם  בהכרזה  להמשיך  יכול 
בהארט )עם דאבלטון בהארט היה מכריז ♥2(. החוזה 

הסופי הוא ♦2 בהתאמה של 7 קלפים.
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 )3( 

West North
1♠ 2♣
2♥ 2NT
3♣ 3NT

המשיב מכריז בסיבוב הראשון ♣2 מחייב למשחק מלא, 
 2NT ובסיבוב השני הוא יכול להרשות לעצמו להכריז
מבלי  הפותח,  של  היד  חלוקת  על  עוד  "לשמוע"  כדי 
הפותח  מלא.  משחק  לפני  תיעצר  שההכרזה  לחשוש 
 4 בספייד,  קלפים   5 מלא:  באופן  חלוקתו  את  מתאר 
קלפים בהארט, 3 קלפים בקלאב. משתמע מכך שיש לו 
סינגלטון בדיאמונד. למשיב עוצרים מצוינים בדיאמונד, 

.3NT והוא מוכן לשחק

 )4(

West North
1♥ 1♠
2♣ 3♥
4♥ Pass

לו  שיש  היות  נקודות.  ו-11  בהארט  קלפים   3 למשיב 
 1♠ תהיה  הראשונה  הכרזתו  בספייד,  רביעייה  גם 
)ולא 1NT(. בסיבוב השני הוא תומך בפותח לגובה 3 
בסדרתו הראשונה. הפותח מקבל את ההזמנה למשחק 
מלא עם 14 נקודות. אגב, לאחר תשובה ♠1 ההכרזה 
השנייה ♣2 מבטיחה 4+ קלפים בקלאב )בניגוד למצב 

.)1NT לאחר תשובה

 )5(

West North
1♠ 1NT

3NT 4♥

Pass

מאוזנת.  חלוקה  עם  נקודות   18-19 מתאר  הפותח 
בסיבוב   2♥ להכריז  מכדי  מדי  חלש  שהיה  המשיב, 

הראשון, מתקן 3NT ל-♥4 עם שביעייה בהארט.
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ניהול מעברים

// רם סופר
מחלק  מזרח  בדרום.  הבאה  היד  את  מקבלים  אתם 

ופותח ♦1. מה תכריזו?

  AQJ54
  85
  AT3
  AK2

בידכם 18 נקודות טובות עם סדרה ארוכה חזקה ושלוש 
לקיחות בטוחות בסדרות הקצרות.

יד זו חזקה מדי להכרזת אוברקול ♠1 המתארת 9-17 
נקודות. חבל להחמיץ משחק מלא – התכנית הנכונה 
היא להתחיל עם Takeout Double ולהמשיך בהכרזת 
חמישייה  עם  חזקה  יד  לשותף  להראות  כדי  ספייד 

בספייד.

 ,)Pass היריבים  )שני   1♥ מכריז  שותפכם  הכפלתם, 
ואתם ממשיכים לפי התכנית ♠1.

שותפכם מעלה ל-♠4 )הכרזה סוגרת( והמכרז מסתיים. 

מערב מוביל בסדרת שותפו 5♦.

הנה ידיהם של הכרוז והדומם:

  K62
  KQJ4
  742
  985

  AQJ54
  85
  AT3
  AK2

West North East South
1♦ Dbl

Pass 1♥ Pass 1♠

Pass 4♠ All Pass

.♦J חוזה: ♠4; קלף ההובלה: 5♦; מזרח משחק

למכרז:  בנוגע  אחרונה  שאלה  לשחק,  שנתחיל  לפני 
מדוע הכריז צפון ♠4 – לא מספיק לתמוך ל-♠2?

 .Takeout Double כללי  את  מכיר  צפון  התשובה: 
חזק  הכרזות  רצף  הינו  חדשה  סדרה  ולאחריו   Dbl
לצפון  בספייד.  קלפים   +5 עם  נקודות   +18 המבטיח 
9 נקודות עם תמיכה בספייד ואין סיבה להכריז פחות 

ממשחק מלא.

נעבור למשחק. מערב מוביל 5♦. היות שאין לדעת עם 
כמה קלפי דיאמונד פתח מזרח, נעדיף לזכות בלקיחה 
הראשונה עם A♦, אחרת ה-A עלול להיחתך בהמשך. 
ובנוסף  בדיאמונד,  מידיים  מפסידים  שני  לנו  יש  כעת 

מפסיד בטוח בהארט ומפסיד אפשרי בקלאב.
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כן, ראיתם נכון שאת המפסיד בקלאב ניתן להשליך על 
אכן תכנית  זו   .A-ה ליריבים את  הארט לאחר שנוציא 

המשחק הנכונה, אך הביצוע צריך להיות מדויק.

בשלב  מפסידים  השלכת  על  מסתמכים  אנו  כאשר 
מאוחר של המשחק, חשוב לוודא שיהיו לנו מעברים 

כדי לבצע זאת.

לדומם,  מאוחרת  לכניסה  זקוקים  אנו  הנוכחי  במקרה 
.♠K – והכניסה הבטוחה היחידה היא בסדרת השליט

חלקית של משיכת השליטים.  דחייה  נדרשת  כן  על 
לסדרת  נעבור  ואז   ,♠Q נמשוך   ♦A-ב הזכייה  לאחר 
ההארט ונשחק ♥ נמוך אל ה-K. אם K♥ יזכה בלקיחה, 
נחזור לידנו עם J♠ כשאנו מקפידים להשאיר K♠ בדומם 

ונשחק ♥ נוסף.

יקרה  מה  לראות  כדי  המלאה  בחלוקה  נתבונן  הבה 
בהמשך:

  K62
  KQJ4
  742
  985

  T3   987
  T973   A62
  865   KQJ9
  T764   QJ3

  AQJ54
  85
  AT3
  AK2

שתי  יגבה  הוא   ♥A-ב לבסוף  יזכה  שמזרח  לאחר 
 ,♣A-ב נזכה  אנו  בקלאב.  וימשיך  בדיאמונד  לקיחות 
נעבור לדומם עם K♠ תוך משיכת השליט האחרון של 

היריבים ונשליך קלאב מפסיד על הארט גבוה.

בקלאב(  )במקום  רביעי  בדיאמונד  ימשיך  מזרח  אם 
נחתוך ביד עם A♠ ושוב נעבור לדומם בסדרת השליט 

)בשלב זה כבר ידוע לנו על חלוקה של 3-2 בספייד(.

שימו לב מה תהיה התוצאה של משחק שגוי – משיכת 
שליטים מוקדמת מדי.

נניח שנזכה בלקיחה הראשונה עם A♦, נמשוך שליטים 
בשלושה סיבובים ורק אז נתקוף את סדרת ההארט.

מערב יאותת על מספר זוגי של קלפים בהארט. מזרח 
זכייתו  לאחר   .♥A את  ויעכב  סינגלטון  לנו  שאין  יסיק 
בסיבוב השני של ההארט, נישאר עם לקיחה מוגבהת 
לא  צדדית! כתוצאה מכך,  כניסה  ללא  בדומם בהארט 
ובסוף המשחק  שלנו  המפסיד  מהקלאב  להיפטר  נוכל 

ניפול בחוזה ונתאכזב קשות.

הלקח: סוף מעשה במחשבה תחילה. ניהול המעברים 
הוא מרכיב חיוני בתכנון המשחק.
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נפוצים  קלפים  צירופי  מכירים  מנוסים  ברידג'  שחקני 
בדרך  לבחור  ומסוגלים  הבודדת(  הסדרה  )ברמת 
המשחק הנכונה כמעט ללא מחשבה. עם זאת, לא תמיד 
המשחק  הוא  הבודדת  הסדרה  ברמת  הנכון  המשחק 
בכל  המלאה  התמונה  את  בחשבון  כשלוקחים  הנכון 
ארבע הסדרות. לפעמים נחוצים מהלכים לא שגרתיים 

כדי לבצע את החוזה. הנה דוגמה ראשונה:

  752
  8654
  AQT
  753

  AKJ
  AKJT9
  K76
  KQ

West North East South
2♣

Pass 2♦ Pass 2♥
Pass 3♥ Pass 3♠
Pass 4♦ Pass 4NT
Pass 5♦ Pass 6♥

Pass Pass Pass

♣J :חוזה: ♥6; קלף ההובלה

הכרזה אופטימית מובילה אתכם לחוזה ♥6. אס אחד 
לשאול  כדי  הכרזה  מרחב  לכם  היה  שלא  היות  חסר. 
נוחה  תלויים בחלוקה  ה-Q בסדרת השליט, אתם  על 

.♠Q בשליט, ובנוסף חסרה גם

מזרח זוכה בלקיחה הראשונה עם A♣ וממשיך בסדרה. 
אתם זוכים ב-K♣ ומשחקים A♥ – מערב אינו משרת!

Q♥ "יושבת" בעקיפה.  4-0, אבל למזלכם  חלוקה של 
שלכם  השליט  שקלפי  הן  טובות  הפחות  החדשות 
גבוהים מדי, ולא ניתן לחזור על העקיפה מידית. אם כך, 
 .♥Q תצטרכו לנצל שתי כניסות לדומם כדי ללכוד את
על העקיפה  לוותר  היא  ומה עם Q♠? אפשרות אחת 
 ♠AK לשחק  שליטים(  משיכת  )לאחר  ולנסות  בספייד 
בתקווה שה-Q תיפול סינגלטון או דאבלטון. עם שבעה 

קלפים חסרים בסדרה, הסיכוי לכך די קלוש.

התבוננות בסדרת הדיאמונד תוביל אתכם לפתרון בעל 
הסיכויים הטובים ביותר. לכאורה המשחק הנכון בסדרה 
ואתם  יד  בכל  קלפים  שלושה  לכם  יש  מאליו:  מובן  זו 
מחזיקים בשלושת הקלפים הבכירים, אז פשוט משחקים 
אותם מלמעלה. אבל ביד זו אתם זקוקים נואשות לכניסה 
שלישית לדומם כדי לעקוף בספייד, ולכן תעדיפו לשחק 

את סדרת הדיאמונד באופן לא שגרתי.

נמוך  דיאמונד  השלישית:  בלקיחה  המומלץ  המשחק 
מהיד, ואם מערב משחק נמוך – T♦ מהדומם!

רלוונטי:  לא  זה  אבל  נפילות,  בשתי  מסתכנים  אתם 
אם הגעתם לסלם אופטימי, אתם חייבים לבצע אותו, 
 IMPs או תפסידו( bottom אחרת תקבלו בכל מקרה
רבים(. הסיכוי הטוב ביותר שלכם בשלב זה הוא לסמוך 
על שתי עקיפות מוצלחות, נגד J♦ ונגד Q♠ )זה עדיף 

.)♠Q על פני ניסיון להפיל

הנה החלוקה המלאה:
  752
  8654
  AQT
  753

  9843   QT6
  -   Q732
  J852   943
  JT982   A64

  AKJ
  AKJT9
  K76
  KQ

מהלכים בלתי שגרתיים

// רם סופר



לאחר שני סיבובי קלאב וזכייה ב-A♥ הובלתם 6♦. מערב 
 T-מהדומם, והמזל לצדכם – ה ♦T שיחק נמוך. ביקשתם
זכה בלקיחה! כעת עקיפה ודאית נגד Q♥, ולאחר הזכייה 
ב-9♥ אתם חוזרים לדומם עם Q♦ ועוקפים שנית בהארט. 
אתם מושכים את השליט האחרון וגם את A♠, עולים על 
גם   – ייאמן  לא  בספייד.  ועוקפים  בדומם   A-ה עם   ♦K
שמשחק  מי  עם  הולך  "המזל  מצליחה.  הזאת  העקיפה 
נכון" – אתם אומרים לעצמכם, בעוד השותף מחמיא לכם 
על משחקכם המבריק. אגב, לו הייתם משחקים בסיבוב 
אחר  ורק   Q-ה אל  נמוך  קלף  הדיאמונד  של  הראשון 
טוב  למגן  נותנים  הייתם   ,T-ה לעבר  עקיפה  מנסים  כך 
במערב הזדמנות לסכל את תכניתכם באמצעות משחק 

של J♦ בסיבוב השני של הסדרה שמפיל את החוזה.

קבוצות  בתחרות  משוחקת  זה  במאמר  השנייה  היד 
אתם  בפיגור.  קבוצתכם  כאשר  נוק-אאוט,  בשיטת 
בשעה  ישירות  מלא  משחק  ולהכריז  להעז  מחליטים 
שלפי הקלפים שלכם הייתם אמורים להסתפק בהזמנה.

  8742
  K87
  A84
  763

  AQ
  AT932
  93
  KQ52

West North East South
Pass 1♥

Pass 2♥ Pass 4♥

Pass Pass Pass

♦K :חוזה: ♥4; קלף ההובלה

 Long Trial לו הייתם מזמינים למשחק מלא באמצעות
ההזמנה.  את  דוחה  ודאי  היה  השותף  בקלאב,   Bid
הסיכויים שלכם?  ויהי מה. מה  לבצע ♥4  עליכם  כעת 
לכם  יהיה  בהארט  בטוח.  אחד  מפסיד  יש  בדיאמונד 
שבנוסף  אומר  זה  נס.  יקרה  אם  אלא  אחד,  מפסיד 
מספר  את  לצמצם  עליכם  בספייד  מוצלחת  לעקיפה 

המפסידים בקלאב לאחד.

בהנחה שכל הקלפים החסרים "יושבים", עדיין עליכם 
אחת  )פעם  היד  לכיוון  מהדומם  פעמים  שלוש  לשחק 
בספייד ופעמיים בקלאב( ואתם רואים רק שתי כניסות 

.♥K-ו ♦A :לדומם

לייצר  עתיד  בסדרת ההארט  לא שגרתי  ושוב, משחק 
עבורכם את הכניסה החסרה. המשחק "הנכון" )ברמת 
הסדרה הבודדת( הוא להוביל הארט נמוך אל ה-K, ואם 
שום דבר מעניין לא קורה, להמשיך ב-A. אבל הצורך 
שלכם בכניסות רבות לדומם מכתיב קו משחק חלופי: 

עקיפה כפולה נגד מערב.

עוקפים   ,♦A עם  הראשונה  בלקיחה  זוכים  אתם  ובכן, 
מהדומם   .♥T מידכם  ומובילים   ♠Q לעבר  בהצלחה 
משוחק קלף נמוך, ומזרח זוכה ב-Q♥. ההגנה ממשיכה 
בדיאמונד. אתם חותכים בסיבוב השלישי של הסדרה, 
גם  ה-8!  לעבר  בהארט  עקיפה  המפתח:  מהלך  וכעת 
עקיפה זו מצליחה, וזה אומר שהשגתם כניסה שלישית 
בלקיחה,  שזוכה   K-ה אל   ♣ משחקים  אתם  לדומם. 
קלאב.  שוב  ומובילים   ♥K עם  אחרון  שליט  מושכים 
לחתוך  אפשרות  בהיעדר   .♣A-ב זוכה  מזרח  הפעם 
הפעם  גם  בסדרה.   3-3 לחלוקה  זקוקים  אתם  קלאב, 
היריבים  השני  בשולחן  מבוצע.  והחוזה  לצדכם,  המזל 

עוצרים כצפוי בחוזה חלקי, ואתם רושמים רווח גדול.
החלוקה המלאה:

  8742
  K87
  A84
  763

  T96   KJ53
  J65   Q4
  KQJT   7652
  J98   AT4

  AQ
  AT932
  93
  KQ52

לסיכום, אין זה מספיק לדעת כיצד לשחק צירופי קלפים 
נפוצים ברמת הסדרה הבודדת. לפעמים היד המלאה 
את  להגדיל  כדי  לגמרי  אחר  משחק  קו  מכם  דורשת 
על  דיברנו  לא  ועוד  החוזה,  את  לבצע  שלכם  הסיכוי 
מצבים שבהם קריאת קלפי היריבים על סמך ההכרזה, 
מקו  להימנע  אתכם  תשכנע  שלהם  והמשחק  ההובלה 

המשחק "הנורמלי" ולשחק באופן בלתי שגרתי.
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משחק ההגנה

18

הובלות באמצע המשחק

// רם סופר
Dealer East, Vul None

  -
  Q942
  432
  AKJT86

אתם בדרום. יריבכם מימין )מזרח( מחלק ופותח ♠1. 

ואתם  בקלאב,  טובה  שישייה  עם  נקודות   10 בידכם 
מתערבים באוברקול ♣2.

מכאן ההכרזה ממריאה לגבהים במהירות: מערב מכריז 
ושותפכם  בדיאמונד(  חמישייה  עם  נקודות   +10(  2♦
)צפון( מעלה מיד למשחק מלא ♣5 – הכרזה כזו מעידה 
לרוב על תמיכה טובה בקלאב עם יד חלוקתית וניקוד 

נמוך. מזרח )הפותח( תומך בשותפו ומכריז ♦5.

רואים  אינכם  אך  בספייד(,  )חוסר  מעניינת  ידכם 
ההחלטה  את  משאירים  ואתם   6♣ להכריז  אפשרות 
לשותף. כולם קוראים Pass, והחוזה הסופי נשאר ♦5.

מהלך ההכרזה המלא:

West North East South
1♠ 2♣

2♦ 5♣ 5♦ All Pass

שותפכם מוביל בסדרתכם 5♣ )מקובל להוביל בסדרת 
השותף בקלף שלישי או חמישי מלמעלה(, וזה הדומם 

שאתם רואים:

  AKQJT
  63
  A9765
  2

  -
  Q942
  432
  AKJT86

קלף  איזה   .♣K עם  הראשונה  בלקיחה  זוכים  אתם 
תובילו בלקיחה השנייה ומדוע?

מסובך  שאינו  )ניתוח  זו  ביד  המצב  את  ננתח  בטרם 
במיוחד(, נציג את כללי ההובלות באמצע משחק:

הובלה במכובד )למשל: Q ,K או J( מהווה ראש רצף.

4( מראה שאנו  או   3  ,2 )למשל:  נמוך  הובלה בקלף 
מעוניינים שהשותף יחזור אלינו בסדרה זו, משום שאנו 
מחזיקים בה בקלפים בכירים שעשויים לזכות בלקיחות.

הובלה בקלף גבוה שאינו מכובד )למשל: T, 9 או 8( 
ו/או על חוסר רצון שהשותף  מעידה על סדרה גרועה 

יחזור אלינו בסדרה זו.

לעזור  אלה  כללים  של  מטרתם  רואים,  שאתם  כפי 
לשותף להחליט מה לעשות לאחר שיזכה בלקיחה.

כעת נעבור לניתוח המצב ביד הנוכחית. זכיתם בלקיחה 
בדומם  ראיתם  אבל   ,5♦ חוזה  נגד  בקלאב  הראשונה 
נובע  מכאן   – שליטים  חמישה  עם  בקלאב  סינגלטון 
שאין להגנה שום סיכוי לזכות בלקיחה נוספת בקלאב. 
 )AKQJT( בנוסף, ראיתם בדומם סדרת ספייד סגורה
ולכן הסיכוי היחיד שההגנה תזכה בלקיחה הבאה הוא 

לשחק הארט.

יתר על כן, מערב )הכרוז( הכריז ♦2 והבטיח 5+ קלפים 
בסדרה. בידכם שלושה קלפי דיאמונד ובדומם חמישה. 
שלשותפכם  מסיקים  אתם   13 עד  ספירה  באמצעות 

חוסר בדיאמונד.
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כעת ברור שאם לכרוז גם A♥ יהיו לו 12 לקיחות קלות: 
הוא ימשוך שליטים, יזרוק את כל ההארטים המפסידים 
הנותרים.  הקלאבים  את  ויחתוך  הספייד  סדרת  על 
לפיכך, אתם חייבים להניח ש-A♥ אצל השותף. האם 

?♥K יכול להיות שיש לו גם

לא, עם AK♥ הוא היה מוביל בהארט )ואולי גם מכריז 
.)6♣

ובכן, כיצד תוכל ההגנה להשיג שלוש לקיחות ולהפיל 
את החוזה?

שהוא  צריך  פשוט:  די  זה  השותף,  אצל  אכן   ♥A אם 
ויחזור אליכם בספייד  יזכה בלקיחה הבאה בהארט 

שאתם תחתכו.

ולא בהארט  לחזור בספייד  כיצד השותף אמור לדעת 
כללי  לפעולה  נכנסים  כאן   ?)♥K-ב שתזכו  )בתקווה 

ההובלות באמצע משחק.

 ♥Q אתם תראו לו באיזו סדרה עליו לחזור! מבחינתכם
ולכן  הינה קלף חסר ערך שאינו צפוי לזכות בלקיחה, 
לשותף  להראות  כדי  השנייה  בלקיחה   ♥9 תובילו 

שאינכם מעוניינים בחזרה בהארט.

יתבונן  מקווים(  אתם  )כך  והממושמע  הערני  שותפכם 
הזכייה  לאחר  משמעותו.  את  ויבין  ששיחקתם  בקלף 
בקלאב  בלקיחות  לזכות  סיכוי  שאין  יודע  הוא   ♥A-ב
סומך  שהוא  )משום  בהארט  או  בדומם(  )סינגלטון 
יודע שיש  עליכם(, מצד שני, בידו אורך בספייד, והוא 

סיכוי שתחתכו ספייד.

החלוקה המלאה:

  876543
  A85
  -
  Q954

  92   AKQJT
  KJT6   63
  KQJT8   A9765
  73   2

  -
  Q942
  432
  AKJT86

מערב הוא הכרוז בחוזה ♦5. צפון מוביל 5♣. דרום זוכה 
בלקיחה הראשונה ומוביל 9♥.

.♥A-וצפון זוכה ב ,♥J מערב משחק

שחקן טוב בצפון יסמוך על ה-9♥ של שותפו ולא יחזור 
 11 רואה  צפון  ספייד:  היא  היחידה  החלופה  בהארט. 
קלפים בספייד בידו ובדומם, ויש בהחלט סיכוי שדרום 

יחתוך.

זה מה שקורה, והחוזה ♦5 נכשל בלקיחה אחת.

 ,♥K יש גם אפשרות שמערב יהמר בלקיחה השנייה על
ואז לאחר חיתוך הספייד ההגנה תזכה בלקיחה רביעית 

עם Q♥ והחוזה ייכשל פעמיים.

ומערב   ♥2 השנייה  בלקיחה  להוביל  יבחר  דרום  אם 
ישחק J♥, שחקן ממושמע בצפון יחזור בהארט לאחר 

הזכייה ב-A♥, והחוזה יבוצע.

יד זו מראה כי על שני השותפים לדעת את כללי ההובלה 
הבסיסיים באמצע משחק. המוביל צריך להחליט )לפי 
בסדרה  יחזור  שהשותף  רוצה  הוא  אם  המצב(  ניתוח 
צריך  המגן השני  קלף בהתאם.  ולבחור  מוביל,  שהוא 
לשים לב לקלף ששותפו הוביל באמצע המשחק ולרוב 
לכבד את רצונו )במידה שיזכה בלקיחה(. כמובן שגם לו 
מותר לנתח את המצב לפני שיקבל החלטה איזו סדרה 
לשחק, אך בכל מקרה של ספק עליו לסמוך על שותפו.



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 20

סיקור תחרויות

סקרן  תמיד  סימולטניות,  לתחרויות  ניתוחים  ככותב 
אותי לדעת מה קורה בשולחנות האמיתיים, ואם בכלל 
המומלצים  המשחק  ומהלכי  ההכרזות  בין  קשר  יש 

להתרחשויות במציאות.

תקופה זו, שבה בכורח הנסיבות התחרויות הסימולטניות 
משוחקות אונליין, מספקת לכל המעוניין בכך הזדמנות 
לעקוב אחרי מהלכי המשחק בכל השולחנות באמצעות 
אתר BBO. אגב, בין המשתתפים היו גם כמה "רובוטים" 
של BBO – רעיון מבורך המאפשר גם לשחקנים שלא 

מצאו שותף להשתתף בתחרות הסימולטנית.

ביוני  ב-23  ששוחקה  בתחרות  להתמקד  בחרתי 
הזוכה  הזוג  של  מוצלחים  בורדים  כמה  אחרי   ולעקוב 
ינון לירן – ג'ורג' שמעון בינט )שהצטיין גם בפסטיבל 
שהתפרסמו  לניתוחים  השוואה  בתוך  ביולי(,  הברידג' 
בבורדים  נסתפק  היריעה  קוצר  הידיים. עקב  בחוברת 
1-10 שבהם רשמו המנצחים תוצאות שיא רבות בדרך 

לתוצאה כללית של 71.46%.

החלוקה בבורד הראשון הייתה מרתקת במיוחד:

Board 1. Dealer North, Vul None

 T5
 QJT73
  J
 K8753

  73   K82
  4   862
  T8643   KQ9752
  JT964   A

  AQJ964
  AK95
  A
  Q2

מצד  מוכפל  ל-♦7  הקרבה  הומלצה  הידיים  בחוברת 
מצפון-דרום.   6♥ סלם  הכרזת  כנגד  מזרח-מערב 

בשולחנו של הזוג המנצח שישב במזרח-מערב, המכרז 
היה פחות דרמטי:

West North East South
Pass 1♦ Dbl

Pass 1♥ 2♦ 4♥

Pass Pass Pass

קצת מוזר שמערב לא התחרה ל-♦5, אבל דרום היה 
ודאי ממשיך הלאה.

צפון-דרום החמיצו את הסלם וביצעו כצפוי 12 לקיחות. 
זוגות  שרק  משום   ,39% רק  קיבלו  מזרח-מערב 
מעטים הכריזו סלם בכיוון צפון-דרום. הקרבה בגובה 7 
)שהומלצה בניתוחים( אירעה בפועל רק בשולחן אחד, 

שבו ישבו במזרח-מערב ארז צדיק – יובל ינר.

West North East South
Pass 1♦ Dbl

3♦ 3♥ 4♦ 6♥
Pass Pass 7♦ Dbl

Pass Pass Pass

ארז צדיק )מזרח( האמין להכרזת הזוג היריב )שכלל 
רובוט בצפון( והקריב ל-♦7. הוא הציל נקודות מעטות 
הייתה   )500 )מינוס  נפילות  שלוש  של  תוצאה  בלבד. 

שווה 15% בלבד, לעומת 7% ב-♥6 מבוצע.

בבורד מס' 2, הובלה טבעית של דרום נגד ♥4 מאפשרת 
לכרוז )מזרח( לבצע את כל 13 הלקיחות במשחק סביר.

תחרות סימולטנית אונליין, יוני 2020

// רם סופר
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Board 2. Dealer East, Vul N/S

 76
 95
  KJ63
 J8532

  A98532   QJT
  AJ72   KT843
  8   QT4
  A4   K6

  K4
  Q6
  A9752
  QT97

ההכרזה של הזוג המנצח:

West North East South
1♥ Pass

1♠ Pass 1NT Pass
4♥ Pass Pass Pass

ינון לירן )מזרח( פתח ♥1 עם 11 נקודות בפגיעות נוחה 
כפי שהמלצתי בחוברת. היריבים לא התערבו ובנסיבות 
חוזה  נגד   Axxxx של  מסדרה  להוביל  נכון  לא  אלה 
בכל  לזכות  לינון  אפשרה  בקלאב  ההובלה   .4 בגובה 
13 הלקיחות עם תוצאה של 85%. בשולחנות שבהם 
מזרח לא פתח ♥1, דרום פתח ♦1 לפי חוק ה-20 וצפון 
תמך בו. ההובלה נגד ♠4/♥4 הייתה לרוב בדיאמונד. 
לאחר הובלה זו הכרוזים זכו ב-12 לקיחות בלבד עם 
)וביצעו(  הכריזו  זוגות  ארבעה  רק   .57% של  תוצאה 

סלם.

הנה מהלך ההכרזה של ליאת חן – אילן הרבסט:

West North East South
1♥ Pass

2NT Pass 3♣ Pass
4NT Pass 5♦ Pass
6♥ Pass Pass Pass

הכרזת התשובה 2NT היא Jacoby, והכרזת מזרח ♣3 
מראה מינימום )12-14 נקודות(. אילן הרבסט )מערב( 
החליט שהוא מוכן לשחק בסלם מול כל יד שפותחת ♥1 
בתנאי שלא חסרים שני קלפי מפתח, והוא צדק. דרום 

לא מצא את ההובלה בדיאמונד, וליאת חן זכתה בכל 
13 הלקיחות עם תוצאה של 100%.

בבורד מס' 5 השיג הזוג המנצח top כבר בשלב המכרז.

Board 5. Dealer North, Vul N/S

 8
 AK762
  975
 T943

  AKJT42   Q73
  QJ   T98
  AJT4   KQ83
  A   QJ6

  965
  543
  62
  K8752

West North East South
Pass Pass Pass

1♠ Pass 1NT Pass
3NT Pass Pass Pass

בחוברת הידיים הומלץ למזרח להשיב ♣2 לפי מוסכמת 
ב-♠5  עוצר  אך  סלם,  מחפש  מערב  בהמשך   .Drury
לאחר שמתברר לו שיש שני מפסידים מהירים בהארט. 
ברוב  המצב  היה  וזה   ,♥AK-ב כמובן  מתחיל  צפון 
 16( למזרח-מערב   55% של  תוצאה  עם  השולחנות 

זוגות הכריזו סלם וכולם נכשלו(.

ינון לירן – ג'ורג' שמעון בינט היו הזוג היחיד במזרח-
מערב ששיחק בחוזה ללא שליט, זאת בעקבות הכרזה 
יצירתית 1NT של ינון הנובעת מהמבנה "השטוח" של 
ינון  של  היד  משחק  על  לסמוך  החליט  השותף  היד. 
ולהכריז מיד 3NT. מעניין כי לאף אחד מבני הזוג אין 
עוצר בהארט, אך בזכות ה-T♥ של מזרח, צפון-דרום 
החוזה  נגד  לקיחות  משתי  ביותר  לזכות  יכולים  אינם 
מ-88%  פחות  לא  הקנתה   +460 התוצאה   .3NT

למזרח-מערב.

החוזה  על  תחרותית  בהכרזה  התאפיין   6 מס'  בורד 
הזוג  של  בשולחנם  הראשונות  ההכרזות   8 החלקי. 
המנצח שיכפלו במדויק את המומלץ בחוברת הניתוחים:
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Board 6. Dealer East, Vul E/W

 AJ85
 K762
  QJ
 KJ9

  Q2   74
  AQT95   J
  8765   AK943
  42   A8753

  KT963
  843
  T2
  QT6

West North East South
1♦ Pass

1♥ Dbl 2♣ 2♠

3♦ 3♠ ?

)ולהסתפק  ל-♠3  לוותר  למזרח  המלצתי  זו  בנקודה 
בתוצאה של 100+( משום ששתי האופציות האחרות 
חשב  לירן  ינון  מדי.  הרפתקניות  לי  נראו  ו-♦4   Dbl
אחרת והחליט לסמוך על משחק היד של עצמו ולהכריז 
ביצוע  בזכות החלוקות הנוחות.  חוזה שמתבצע   –  4♦
♦4 ללא לקיחה עודפת היה שווה 65% למזרח-מערב, 
אך דרום החליט "לתרום" את חלקו והכריז ♠4. מזרח 
הכפיל, מן הסתם, והחוזה נפל שלוש פעמים – 99% 

למזרח-מערב.

בכתבה  האחרונות  הידיים  בשתי  גם  הכרוז  היה  ינון 
זו. הוא היטיב לשחק, בעוד היריבים לא דייקו ועזרו לו 

להשיג לקיחות עודפות.

Board 8. Dealer West, Vul None

 98
 K874
  Q85
 Q753

  AJ4   KT76
  AT92   QJ6
  T732   AKJ
  86   KT9

  Q532
  53
  964
  AJ42

West North East South
Pass Pass 1NT Pass
2♣ Pass 2♠ Pass

2NT Pass 3NT All Pass

ינון  הכרוז  אך   ,♣J בהובלת  להתחכם  ניסתה  דרום 
לירן ידע ש-Q♣ בצפון ועיכב את ה-K. דרום החליטה 
לו  עקיפה.  הכרוז  עבור  וביצעה  לדיאמונד  להחליף 
הייתה ממשיכה בקלאב, הכרוז היה חייב לשחק ממש 

"בקלפים פתוחים" כדי לבצע 10 לקיחות.

ינון עקף בהארט ללא הצלחה. צפון   ♦Q לאחר לכידת 
)רובוט( חזר בקלאב וינון שירת כמובן עם T♣. כעת היו 
לו 10 לקיחות מוגבהות )שתיים בספייד, שלוש בהארט, 
ארבע בדיאמונד ואחת בקלאב( שהעניקו לו תוצאה של 

.91%
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Board 10. Dealer East, Vul All

 KJ4
 5
  Q432
 KQ763

  9763   Q8
  AT42   KQJ87
  76   AKT85
  A52   8

  AT52
  963
  J9
  JT94

West North East South
1♥ Pass

2♥ Pass 3♦ Pass
4♥ Pass Pass Pass

בחוברת הידיים חזיתי שמזרח יצליח לבצע 11 לקיחות 
במשחק נכון – תוצאה שהייתה מעניקה לו 71% בפועל. 
ינון לירן הגדיל לעשות וביצע 12 לקיחות עם קצת עזרה 

מההגנה. זה היה שווה 98%.

להוביל  רצוי  לא   –  ♦J עם  בהובלה  כבר  שגה  דרום 
מתמונה  לא  בטח  הכרוז,  של  ארוכה  צדדית  בסדרה 
דאבלטון, וביחוד כאשר יש חלופה נוחה של ראש רצף 
ומשך   ♦A עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  ינון  בקלאב. 
שליטים בשלושה סיבובים. בסיבוב השני צפון השלים 
השלכה  )במקום   ♦ השליך  כאשר  הלקויה  ההגנה  את 
 ,♦Q בטוחה של קלאב(. לינון לא נותר אלא לעקוף נגד
להשליך שלושה ספיידים מהדומם על סדרת הדיאמונד 

שלו ולבסוף לחתוך ♠ עם השליט האחרון בדומם.

ארגז הכלים של הכרוז בברידג'

קובי שחר

ניתן להשיג את הספר במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

toolbox.bridge@gmail.com :או בפנייה ל

לאלו שכבר רכשו את הספר,

אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

 
'   

 

 
   

   
  '

 

 
  
  
  
  
'

 
 

 
 

של ההגנה בברידג'ארגז הכלים
קובי שחר

קובי שחר - מהנדס מחשבים במקצועו, חובב משחקים בכלל וברידג' בפרט.
מורה מוסמך לברידג' וכותב קבוע בביטאון הישראלי לברידג'.

לאחר התגובות האוהדות לספר הראשון "ארגז הכלים של הכרוז בברידג'", 

שעסק במשחק היד, יוצא לאור הספר השני המתמקד במשחק ההגנה.

ובו  התיאורטי  הצד  מוצג  פרק  כל  בתחילת  כאן,  גם  הראשון,  בספר  כמו 

הקורא  שבהן  ידיים  מוצגות  ובהמשך  ההגנה  שחקני  את  המנחים  יכול לתרגל את אשר הוא למד.הכללים 

"יד   - ההגנה  של  הזהב  כללי  שלושת  הספר:  עוסק  שבהם  הנושאים  בין 

יש  כן  כמו  תמונה".  עם  תמונה  ו-"לכסות  נמוך"  שנייה  "יד  גבוה",  שלישית 

הספק  עוסק  עוד  מהכללים.  לחרוג  יש  שבהם  הדופן  יוצאי  למקרים  הסבר 

בהובלת הפתיחה, שיטות איתות ופרק מיוחד על הכללים כאשר מגן מבצע 

תעשה בהגנה".השלכות. הפרק האחרון מציג כללים נוספים להרחבת הנושא – "עשה ואל 

חר
ש
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ניתן להשיג את הספר 
במועדוני הברידג' ברחבי הארץ

או בפנייה ישירה אל קובי שחר: 054-4341834

לאלו שכבר רכשו את הספר,
אתם מוזמנים לשתף את דעתכם על הספר בדף ה- :

  ארגז הכלים של השחקן בברידג'

ארגז הכלים של הכרוז
ו- ארגז הכלים של ההגנה

ספרי חובה לשחקני תחרויות
מאת קובי שחר
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תחרות זו נערכה אונליין במשך שני סופי שבוע באוגוסט 
שלוש  זוג  כל  עבור  נלקחות  החישוב  לצורך  כאשר 
מאמר  המושבים.  בארבעת  ביותר  הטובות  התוצאות 

זה סוקר את סוף השבוע הראשון )סיבובים 1-2(.

זוגות נשים

המובילות בפער קטן מאוד הן רוני בנין בר – דנה טל. 
אחריהן רות ערמי – אמליה בן שמעון ובמקום השלישי 

רבקה סורל – תמר קיש.

Board 1. Dealer North, Vul None

 J53
 J982
  AJ8642
 -

  AQ8   KT64
  AK765   T
  T   95
  K432   AQ9865

  972
  Q43
  KQ73
  JT7

רק  לקיחות בקלאב.  ב-12  לזכות  יכולות  מזרח-מערב 
שני זוגות הכריזו את הסלם, ומרבית השדה הסתפקו 
 .4♠ שהכריז  היחיד  היה  טל   – בנין  בר  הזוג  ב-♣5. 
קלאב,  מובילה  דרום  אם  מזרח.  ידי  על  החוזה שוחק 
ומקבלת  דרום  אל  דיאמונד  משחקת  חותכת,  צפון 
 ♦K חיתוך ♣ שני. לא מפתיע שדרום העדיפה להוביל
ולא מצאה את ההחלפה לקלאב. מזרח זכתה בשתים 

עשרה לקיחות ובתוצאה של 88%.

Board 3. Dealer South, Vul E/W

 A53
 74
  J872
 KQ73

  J8762   T94
  K9832   AT5
  64   K953
  T   A65

  KQ
  QJ6
  AQT
  J9842

מצפון.   3NT-ו מדרום   1NT מהיר:  ההכרזה  מהלך 
הפגיעות.  מצב  בשל  במכרז  מתערבת  אינה  מערב 

באיזו סדרה עליה להוביל?

סיוע  מהשותף  נדרש  בספייד  לקיחות  לפתח  כדי 
זוכה  השותפה  בהארט.  לתקוף  מומלץ  ולכן  מאסיבי, 
 QJ מערב יודעת שדרום מחזיקה .♥T-וחוזרת ב ♥A-ב
ולכן מעכבת את K♥. דרום ממשיכה בקלאב  - מזרח 
זוכה ב-A♣ וממשיכה בהארט עם חמש לקיחות להגנה.

הכול נראה פשוט, אבל רק ארבעה זוגות הכשילו את 
בוצע,  החוזה  השולחנות  ברוב   .91% וקיבלו  החוזה 

לפעמים עם לקיחה עודפת.

אליפות ישראל לזוגות נשים וזוגות גברים 
)סיבובים 1-2(

// יוסי אנגל

סיקור תחרויות
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Board 6. Dealer East, Vul E/W

 8765
 QT95
  J5
 A65

  9   AKQJ32
  K8743   A6
  863   Q942
  KQJ8   7

  T4
  J2
  AKT7
  T9432

"החוכמה" ביד זו היא להימנע מחוזה ♠4 שיוכשל ברגע 
.♦J-ומחליפה ל ♣A-שצפון זוכה ב

בנין – דנה טל, הכריזו  רוני בר  גם  ביניהן  זוגות,  שני 
3NT וזכו בתשע לקיחות עם תוצאה של 85%. לאחר 
הובלה בהארט על הכרוז לזכות ב-A♥, להמשיך בקלאב 

.♥K לכיוון ידה של מערב ולשמור כניסה למערב עם

Board 19. Dealer South, Vul E/W

 KQJ7
 K4
  AKJ4
 AJ8

  T98   532
  T7653   2
  52   QT976
  T93   Q762

  A64
  AQJ98
  83
  K54

בשלושה  גדול,  סלם  הכריזו  נשים  זוגות  ארבעה  רק 
מזרח  אם  –דרום.  ובאחד  צפון  הייתה  הכרוז  מקרים 
מיד את  ימסור  – אחרת  להוביל ספייד  עליו  בהובלה, 

הלקיחה החסרה.

שלושה זוגות ביצעו את החוזה, ואחד כשל. האם ניתן 
לבצע 7NT לאחר הובלה בספייד? כן, באמצעות משחק 
לחץ. צפון זוכה ב-K♠ ומשחק J♣. מזרח חייב לכסות, 
ובקלאב.  בהארט  לחץ  למשחק  חשוף  מערב  וכעת 
הכרוז מושך 4 ספיידים ו-2 דיאמונדים ומשאיר בדרום 
 Jx Kx בהארט,  ובצפון  נמוך  וקלאב  חמישה הארטים 
בדאימונד ו-A8 בקלאב. מערב אינו יכול לשמור על שני 
קלאבים וחמישה הארטים, והכרוז זוכה בכל הלקיחות.

מה קרה בידיים האלה בתחרות לזוגות גברים?

כולל  בקלאב,  סלם  הכריזו  זוגות  שבעה   :1 מס'  יד 
לעומתם,  מוכפל.  סלם  שביעצו  בתחרות  המובילים 
הגיעו  זוגות  חמישה  חלקי.  בחוזה  עצרו  זוגות  שישה 
נתן  ב-K♦ דרום  ולאחר הובלה  למשחק מלא בספייד, 

לצפון חיתוך קלאב – הלקיחה האחרונה של ההגנה.

יד מס' 3: כמעט כולם הובילו הארט נגד 3NT משוחק 
.3NT על ידי דרום. 9 כרוזים הוכשלו, בעוד 26 ביצעו

בספייד.  מלא  במשחק  נכשלו  זוגות   21  :6 מס'  יד 
תשעה הכריזו 3NT )כולל המובילים( וזכו ב-9 עד 11 

לקיחות.

יד מס' 19: חמישה זוגות הגיעו לסלם גדול וביצעו אותו 
זוגות  חמישה  אדומה.  בסדרה  הוביל  שמזרח  לאחר 
אחרים נכשלו בסלם גדול, חלקם מצד צפון וחלקם מצד 

דרום.



ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג'

סיקור תחרויות

26

הברידג'  מתחרויות  אחת  בברמודה  נערכה  ב-1975 
הדרמטיות ביותר אי פעם, הן ליד השולחן והן מחוצה 
 Bermuda Bowl לו. במלאת חצי יובל שנים לתחרות
החליטה  בברמודה(,  כמובן  )שהתקיימה  הראשונה 
את  שוב  לארגן   WBF העולמית  הברידג'  התאגדות 
השתתפו  הזאת  העולם  באליפות  בברמודה.  האירוע 
ארה"ב,  שונות:  יבשות  שייצגו  בלבד  מדינות  חמש 

איטליה, צרפת, ברזיל ואינדונזיה.

על חגיגיותו של האירוע העיב מאמר שפורסם בירחון 
ברידג' אמריקני זמן לא רב לפני התחרות, ובו האשים 
קפטן נבחרת ארה"ב אלפרד שיינוולד את אחד הזוגות 
האיטלקים ברמאות. מדובר בזוג פאקיני - זוקלי שזכה 
טענו  דבר  יודעי  אך  תקופה,  באותה  רבות  להצלחות 
לנצח  מסוגלים  שאינם  למדי  חלשים  שחקנים  הם  כי 
תחרות אחרי תחרות ביושר. בעניין זה אציין פרט חשוב 
– אליפות העולם לשנת 1975 הייתה הראשונה שבה 
השתמשו בתיבות הכרזה ובמסכים. קודם לכן כולם ראו 
זה את זה בשולחן כל הזמן וההכרזות נאמרו בעל פה.

באחד המפגשים בשלב הראשון של התחרות התנדב 
עיתונאי אמריקני )שנשלח למקום לדווח על התחרות( 
ההכרזה  מהלכי  את  לתעד  כלומר   ,monitor לשמש 
והמשחק בשולחן. לתימהונו הרב הוא ראה את פאקיני 
שולח רגל ונוגע ברגל של שותפו מתחת לשולחן, ועושה 
זאת שוב ושוב, תמיד בשלב ההכרזה )המסכים של אז 
עדיין לא הגיעו עד הרצפה(. לאחר תום המכרז, השניים 
היו מרחיקים את רגליהם זה מזה, והתופעה חזרה על 
עצמה גם במשחקונים הבאים. כולם התחילו לדבר על 
על  העידו  נוספים  ניטרליים  צופים  בסוד.  תחילה  זה, 
בוועדת הערעורים.  ועד מהרה הנושא עלה  התופעה, 
ראשי WBF חששו ממה שיקרה אם האיטלקים יודחו 
מהתחרות, ובסופו של דבר הזוג קיבל "נזיפה חמורה 
על התנהגות לא נאותה", אך הורשה להמשיך לשחק, 
בתוך מחאות נמרצות של חברי נבחרת ארה"ב, היריבה 

העיקרית של איטליה במאבק על התואר העולמי.

נגד הנבחרת האיטלקית לא היו דבר חדש.  האשמות 
ניסו להסביר את שרשרת ההצלחות המדהימה  רבים 
הקודמת  וה-60 של המאה  ה-50  בשנות  איטליה  של 

מאמרים  פורסמו  ה-21  במאה  ואף  אתי,  לא  במשחק 
וספרים המאשימים את האיטלקים של אז בחוסר יושר, 
"על  זוג  נתפס  שבה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  אך 
חם". המארגנים מצדם עשו כל שביכולתם כדי לעצור 
שמנעו  לשולחן  מתחת  מחיצות  והוסיפו  הרמאות  את 
מגע בין הרגליים של השחקנים. ובכל זאת, "גיבורינו" 
פאקיני - זוקלי המשיכו להשתתף בתחרות ואף שיחקו 
 32 היו  אלה  כי  התברר  הגמר.  במפגש  בורדים   32

הבורדים האחרונים שבהם ייצגו את איטליה אי פעם.

יד  הנה  המוקדם.  בשלב  ברידג'  שם  שיחקו  גם  כן, 
נגד  בלדונה  ג'ורג'יו  האיטלקי  הכוכב  של  מרשימה 
אינדונזיה שבה התגבר באלגנטיות על חלוקה של 5-0 

בסדרת השליט:

Dealer East. Vul N/S

 942
 KQ
  AK83
 A986

  QT   KJ8753
  JT743   -
  94   QT72
  KQ32   J74

  A6
  A98652
  J65
  T5

West North East South
פ. מנופו גארוצו מ. מנופו בלדונה

Pass 2♥

Pass 4♥ All Pass

לפני 45 שנה

// רם סופר
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פתיחות חלשות בגובה 2 היו אז דבר חדש. בלדונה – 
גארוצו זנחו את השיטות האיטלקיות המסורתיות והחלו 
להשתמש בהן, בעוד יריביהם האינדונזים אימצו שיטה 
בהיעדר  חלש.   2♠ לפתוח  ממזרח  שמנעה  איטלקית 
מתבקשת  בהובלה  בחר  מערב  השותף,  של  הכרזה 
 ,♥K שיחק ,♣A-בלדונה זכה ב .♣Q לפי שיטתם( של(
לקשה  הפך  שגרתי  חוזה  שירת.  לא  מזרח  ולחרדתו 
לא  בלדונה  אך  לביצוע,  ניתן  בלתי  לכאורה  מאוד, 
התייאש. הוא הוביל 6♣ מהדומם אל ה-T. מזרח זכה 
עבר   ,♠A-ב זכה  דרום  ספייד.  )באיחור(  והוביל   ♣J-ב
 ♣K-והשליך ספייד על 9♣. מערב זכה ב ♥Q לדומם עם
הושלך   ♦J-ו  ♦AK שוחקו  כעת  שנחתך.  בספייד  וחזר 
וכעת  לשרת  נאלץ  מערב  בלדונה,  של  למזלו   .♣8 על 
משחק  הכרוז.  של   ♥A98 מול   ♥JT7 רק  בידו  נותרו 
סופי )endplay( פשוט צמצם את מספר הלקיחות של 
מערב בשליט לאחת, והחוזה בוצע. כמה נחמד למצוא 
בקלאב  ורביעייה  נוחה  הובלה  עם  ביחד   ♣98 בדומם 
אצל מערב – אכן המזל הולך עם הטובים. בשולחן השני 
נגד ♥4 בספייד קטלני  הוביל  ומערב   ,2♠ מזרח פתח 
שלא הותיר לכרוז שום סיכוי. איטליה סיימה את השלב 
המוקדם במקום הראשון לפני ארה"ב, ובחצי הגמר לא 
התקשתה להביס את אינדונזיה בעוד ארה"ב גברה על 

צרפת לאחר מאבק שקול וקשה.

מאוד  גרועה  בצורה  החל  הגמר  מפגש  זאת,  למרות 
עבור האיטלקים. המחיצות החדשות שהותקנו מתחת 

לשולחן הקשו על הזוג פאקיני – זוקלי להצטיין:

Dealer South. Vul E/W
 AKT974
 A83
  K4
 Q2

  QJ2   6
  QJT6   974
  J973   Q652
  KJ   AT953

  853
  K52
  AT8
  8764

West North East South
פאקיני סולווי זוקלי סוונסון

Pass
Pass 1♠ Pass 2♠
Pass 2NT Pass 3NT

 3NT-הכרזה יפה של הזוג האמריקני הובילה אותם ל
)במקום ♠4(. זוקלי הוביל בסדרתו הארוכה, אך בחירת 
הקלף שלו הייתה הרת-אסון. הוא הוביל T♣ )ראש רצף 
עוצר  מאין  יש  נוצר  וכך  לכסות,  נאלץ  שותפו  פנימי(. 
סיכוי  שום  להגנה  אין  כבר  זה  בשלב  בדומם.  בקלאב 
אפשרה  בהגנה  האיטלקים  של  טעות   .3NT להפיל 
שהובלה  כמובן  עודפת.  לקיחה  להשיג  לאמריקנים 
בקלאב נמוך הייתה מעניקה להגנה את חמש הלקיחות 
הראשונות. בשולחן השני הגיעו גם גארוצו – בלדונה 
 .♥Q הוביל  וולף  בובי  דרום.  היה  הכרוז  אך   ,3NT-ל
האמן  בוב  למערב.  לקיחה  ומסר   ♠AK שיחק  גארוצו 
)מזרח( אותת בינתיים עם 2♦ ועזר לשותפו למצוא את 

ההחלפה הקטלנית ל-K♣. החוזה נכשל פעמיים.

לאחר 48 בורדים מתוך 96 ביססו האמריקנים הובלה 
שאיטליה  אחרי  עוד  )וזה   65:138 בשיעור  איתנה 
רגע  היה  זה   .IMP  9 של   carryover עם  התחילה 
האמת של הנבחרת האיטלקית, שנותרה למעשה עם 
להציג  והחלו  לא אכזבו  זוגות. האלופים הנצחיים  שני 

ברידג' מבריק ולצמצם את הפער:

Dealer South. Vul All

 72
 J9752
  A9
 9763

  T43   KJ985
  Q6   AT84
  832   QJ6
  JT542   Q

  AQ6
  K3
  KT754
  AK8

West North East South
וולף גארוצו האמן בלדונה

1♣*
Pass 1♦** 1♠ 1NT
Pass 2♥ Pass 2♠
Pass 3♣ Pass 3NT

Pass Pass Pass

* חזק, 16+ נקודות, כל חלוקה ** שלילי, 0-7 נקודות
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מערב הוביל בספייד )סדרת השותף( נגד חוזה מתוח 
ונתן  הראשונה  הלקיחה  את  עיכב  בלדונה   .3NT של 
ל-K♠ של מזרח לזכות. הוא זכה בלקיחה השנייה עם 
Q♠. לכאורה "סדרת העבודה" היא דיאמונד, אבל אם 
דרום מתחיל בשלושה סיבובי דיאמונד בתקווה לחלוקה 
3-3, מזרח יזכה וימשיך בספייד. כעת יהיו להגנה תמיד 
שלוש לקיחות בספייד, אחת בהארט ואחת בדיאמונד. 
בלדונה הבין שהסיכוי היחיד שלו הוא לבנות על טעות 
של היריבים. לאחר ♦ נמוך אל ה-A הוא הוביל הארט 
מהשולחן. בוב האמן )מגדולי השחקנים בכל הזמנים( 
"נרדם בשמירה" ושיחק יד שנייה נמוך. לאחר "גניבת 
לקיחה" עם K♥, בלדונה חזר לסדרת הדיאמונד ופיתח 
בה את הלקיחות שנדרשו לו להשלמת החוזה. בשולחן 
 ♥K פול סולוויי להוביל בלקיחה השלישית  השני בחר 
נפל  והחוזה  נכשל,  המתוחכם  המהלך  מידו.  דווקא 

שלוש פעמים.

Dealer North. Vul N/S

 AQ63
 J7432
  Q942
  -

  42   95
  AQ86   T95
  AK7   J53
  KQ75   86432

  KJT87
  K
  T86
  AJT9

West North East South
בלדונה וולף גארוצו האמן

Pass Pass 1♠
Dbl RDbl 2♣ Dbl

Pass 4♠ All Pass

צדדית  בסדרה   AK של  רצף  לך  יש  שאם  אומרים 
בסדרה  שתוביל  רוצה  אלוהים  אז  שליט,  עם  בחוזה 
שצפון- ידע  הוא  אחרת.  )מערב( חשב  בלדונה  הזאת. 
גבוהות  נקודות   22 עם   4♠ מלא  משחק  הכריזו  דרום 
לכל היותר וביצוע החוזה תלוי בחיתוכים – לפיכך בחר 
 K-והוביל את ה ♠T בהובלה בשליט. דרום זכה בידו עם
הבודד בהארט. בלדונה היה בטוח שזהו קלף בודד – 

אחרת משחקו של הכרוז בלתי הגיוני. היות שאין להגנה 
לקיחות בקלאב, בלדונה הבין כהרף עין שהסיכוי היחיד 
והוא  בדיאמונד,  לקיחות  שלוש  הוא  החוזה  את  להפיל 
בסופו של  אולי חשד, אבל  7♦! האמן  על השולחן  שם 
דבר הלך עם תורת הסיכויים ושיחק נמוך מהדומם. אחרי 
הכול, הכפל המוציא של מערב הבטיח רק 12 נקודות, 
לא 18, ומי כבר מוביל שליט כשיש לו AK♦ ביד? J♦ של 

גארוצו זכה בלקיחה מפתיעה, והחוזה הוכשל.

בשולחן השני בילי אייזנברג )מערב( הכפיל לעונשין חוזה 
 Dbl-של ♠4 והוביל שליט. הכרוז האיטלקי חשד לפי ה
המעניש שמערב מחזיק בכל הקלפים הבכירים, והוביל 
לדעת  יכול  היה  לא  מערב  דיאמונד!  השנייה  בלקיחה 
כמה דיאמונדים יש לדרום, וגם לא היכן J♦. אייזנברג 
הובטח.  החוזה  וביצוע  שניה,  ביד  גבוה  לשחק  בחר 
 ♥K A♥. בהמשך  המגן האמריקני גם לא טרח לגבות 
הושלך על הדיאמונד הרביעי מהדומם, והמשחק המלא 

המוכפל בוצע עם לקיחה עודפת )990+(.

הסוף,  לפני  בורדים  עשרה  הופיעה  הבאה  החלוקה 
הפיגור  כל  את  למחוק  הצליחו  כבר  האיטלקים  כאשר 

.IMP 1 והובילו בהפרש זעיר של

Dealer West, Vul None

 K854
 K8632
  85
 Q6

  QJ92   T3
  T74   AQ5
  J7432   T9
  T   J97543

  A76
  J9
  AKQ6
  AK82

בשני השולחנות דרום היה הכרוז ב-3NT עם שמונה 
נוחה  הובלה  קיבל  גארוצו  בניטו  מלמעלה.  לקיחות 
בדיאמונד. הוא זכה בידו, הריץ J♥ אל ה-Q של מזרח, 
 .T-ה נגד  לעקיפה   ♥9 והריץ  בדיאמונד  בחזרה  זכה 
לאחר שזו הצליחה והסדרה התחלקה 3-3, היו לו 10 

לקיחות.

בובי וולף קיבל הובלה פחות ידידותית ב-Q♠. הוא עיכב, 
ומערב המשיך בספייד נמוך. הכרוז החליט לזכות בדומם 
עם K♠ ולשחק משם הארט נמוך. המגן האיטלקי שיחק 
נמוך ללא היסוס, והכרוז האמריקני ניחש לא נכון לשים 9♥. 
כעת הוא נותר ללא סיכוי להשיג את הלקיחה התשיעית.
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מכולן.  המפורסמת  מהסוף,  לחלוקה החמישית  הגענו 
מבריקה  בצורה  הכריזו  לא  גארוצו   – בלדונה  הפעם 
והגיעו לאחר מהלך הכרזה מורכב וארוך לחוזה מוגזם 
הכוללים  שליט  קלפי  חמישה  להם  כשחסרים   7♣ של 
KT )גם האמריקנים בשולחן השני לא הצטיינו והגיעו 

ל-6NT לא בטוח במקום לחוזה האופטימלי ♣6(.

Dealer West, Vul N/S

 AKT9
 -
  A97
 J98632

  43   7652
  QT87   K432
  QT64   J53
  754   KT

  QJ8
  AJ965
  K82
  AQ

של  בידו  דאבלטון   K למצוא  חייב  הכרוז  כאילו  נראה 
מזרח כדי להצליח. בלדונה חתך הובלה בהארט ושיחק 
 ♣Q-ו  ,T הופיע  ממזרח  ייאוש.  כלאחר  נמוך  קלאב 
 ,K-ה את  הפיל   ♣A הבאה  בלקיחה  בלקיחה.  זכתה 
את  חשף  האיטלקי  ניצחון.  בשמחת  התחלף  והייאוש 

קלפיו ותבע 13 לקיחות.

כמה מזל... אבל מתברר שהיד הזאת אינה רק מזל, 
הייתה בה גם שגיאה בהגנה!

המשחק של T♣ בסיבוב הראשון של הקלאב הינו חסר 
סיכוי, משום שהוא מכריח את הכרוז לעשות את הדבר 

היה  )מזרח(  קנטר  אדווין  אילו  קורה  היה  מה  הנכון. 
משחק K♣ בסיבוב הראשון?

כעת הכרוז צריך להחליט מה המצב בקלאב. אפשרות 
אחת היא שמזרח "מבלף" עם K דאבלטון, ואז פשוט 
מנגד,  לקיחות.   13 ותובעים  מהדומם   ♣Q משחקים 
הסיכוי  ואז  בודד,  קלף  הוא   ♣K-ש אפשרות  קיימת 
 ♣T754-ה נגד   trump coup הוא  להצליח  היחיד 
לפחות  ספיידים  נדרשים שלושה  כך  של מערב! לשם 
בידו של מערב, ביחד עם שני קלפים לפחות בסדרות 

האחרות.

רצף המשחק המוביל ל-trump coup במקרה שלמזרח 
K♣ בודד הוא: A♣, השלכת ♦ על A♥, שלושה סיבובי 
 ♣Q חיתוך הארט, חיתוך ספייד רביעי עם ,♦AK ,ספייד

וקלף אדום מהדומם.

אולי לקוראים זה נראה קשה, אבל אין ספק שבלדונה 
על  זאת  וליישם  זה  כל  את  לראות  טוב  מספיק  היה 
השולחן, לו רק היה מגיע להחלטה שלמזרח K♣ בודד. 
של  השלישי  הסיבוב  במציאות,  קורה  היה  זה  אילו 

הספייד היה נחתך, וארה"ב הייתה אלופת העולם.

בספרו At the Table טוען בוב האמן שבלדונה נשאל 
אחרי התחרות מה היה עושה אילו מזרח היה משחק 

K♣ בלקיחה השנייה, והשיב שהוא היה נופל בחוזה.

בקיצור, כשמשחקים במועדון, אין זה משנה איזה קלף 
מזרח משחק, הכרוז תמיד יבצע סלם גדול; אבל ברמות 

הגבוהות ביותר יש לקלף המטעה סיכוי טוב לנצח.

כך הוכרעה אליפות העולם שהייתה הסוערת והשנויה 
במחלוקת מכולן. איטליה זכתה בתואר בפעם השלישית 
ברציפות, אבל לאחר מכן נאלצה להמתין שלושים שנה 

עד התואר הבא שלה.
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שונות

הלקוחות  הכרזה,  בעיות  חמש  פרסמנו  יולי  בגיליון 
חישוב  בשיטת  גבוהה  ברמה  קבוצות  תחרויות  מתוך 
IMP. תודתנו נתונה לשחקנים הבכירים חברי הפאנל, 

על תשובותיהם המאלפות.

בעיה 1 – אתם בדרום

Dealer South, Vul E/W 

  Q5
  KQJ964
  QJ73
  A

West North East South
1♥

3♠ 4♥ 4♠ ?

ועל  יותר,  בכירה  בסדרה  מתחרים  הפגיעים  היריבים 
המומחים היה להחליט אם ללכת לגובה 5.

בשביל מחצית הפאנל זו הכרזה ברורה של ♥5. 

יש  ספק  של  במקרים  נאמר:  זה  על  גינוסר:  אלדד 
להכריז!

אלון בירמן: חלוקה של 6-4, לא פגיע נגד פגיע.

אופיר הרבסט: אני די מאמין להם. ידי התקפית לגמרי 
בהגנה(.  כלום  שוות  לא  האדומות  בסדרות  )הנקודות 
שני  אז   ,♠ x ♥ Axxx ♦ Axxx ♣ Qxxx לשותף  אם 

הצדדים מסוגלים לבצע משחק מלא.

נגה טל: ♥5. בפגיעות נוחה ובלי הגנה נגד ♠4, כנראה 
ישתלם לשחק ♥5 מוכפל.

גם דנה טל מכריזה ♥5, אך לאחר התלבטות: יד קשה 
 Q Pass ל-♥5, חלוקה לא רעה, אבל לא אוהבת  בין 
דאבלטון בספייד. בפגיעות זו לא אקח סיכון ואכריז ♥5. 

במצבי פגיעות אחרים ההחלטה יותר קשה.

אך   ,5 לגובה  הם  גם  הולכים  נוספים  מומחים  שני 
מעדיפים הכרזת ביניים וחושבים על מה שיקרה לאחר 

שהיריבים יכריזו ♠5.

יוסי אנגל: איני מניח ליריבים לשחק ♠4. אני מכריז ♣5 
למקרה ששותפי יצטרך להוביל נגד ♠5.

להראות  צריך  תחרותית  בהכרזה   .5♦ רשף:  אופיר 
פעם  להכריז  אם  להחליט  לשותף  לעזור  כדי  אורך 

נוספת, ולכן זה לא שולל קיו-ביד בקלאב.

האם  אלה:  מתשובות  העולה  מאוד  מעניינת  שאלה 
במצבים אלה חשוב יותר לעזור לשותף בהכרזה לאחר 

♠5 או בהובלה?

ותשובה אחת יוצאת דופן:

 ,Forcing Pass זהו  לשיטתי   .Pass נוסצקי:  מיכל 
משום שלמרות מצב הפגיעות נראה כי המשחק שלנו 
והם בהקרבה. אם לשותף סינגלטון בספייד הוא יכריז 
♥5 עם סיכוי טוב לבצע. לחילופין ניתן להניח שיש לו 
סינגלטון בשל הכרזתם הפגיעה של המתנגדים, אך אני 

מעדיפה לא לעשות הנחות כאלה.

ומה קרה בשולחן?

הכו את המומחים )4(

// רם סופר



31גיליון 205 ספטמבר 2020

דרום הכריז ♥5, וזו הייתה החלוקה המלאה:

 T2
 A853
  A96
 Q532

  AJ98743   K6
  T   72
  54   KT82
  J94   KT876

  Q5
  KQJ964
  QJ73
  A

היה  אסור  האלה  היריבים  מול  צדקה:  נוסצקי  מיכל 
ההגנה   5♥ נגד  בספייד.  סינגלטון  שלשותף  להניח 
הכשיל   ♦K ובהמשך  בספייד  לקיחות  בשתי  התחילה 

את החוזה פעם אחת.

מכפיל  היה  צפון   ,4♠ על   Pass קורא  היה  דרום  אילו 
ולאחר הובלה בקלאב ♠4 היה נופל פעמיים עם 500+ 

לצפון-דרום.

וצפון-דרום   4♠ להכריז  העז  לא  מזרח  השני  בשולחן 
רשמו 420+ קל בחוזה ♥4.

בעיה 2 – אתם בדרום

Dealer East, Vul None

  K
  AKT4
  AQ864
  QJ3

West North East South
Pass 1♦

Pass 2♠* Pass ?

* חלש

הזאת,  השאלה  עם  בעיה  הייתה  רבים  למומחים 
משום שהתיאור "חלש" אינו נותן את מספר הנקודות 
 Weak-ש המשחקים  יש  מהשותף.  המצופה  המדויק 
Jump Shift צריך להיות פחות מ-6 נקודות, ויש שלא. 
לתשומת לב המשתמשים במוסכמה הזאת – יש להגיע 

לסיכום ברור בנושא זה עם השותף.

התשובה תלויה  יפה:  מסכם את העניין  אלדד גינוסר 
בהגדרת הכוח המדויקת של ♠2, עניין הנתון להחלטת 
השותפות. אני ממליץ לסכם שהכרזת קפיצה כזו מראה 
של  יד  לפעמים משתרבבת  כאשר  נקודות,   6-9 לרוב 
של  טווח  לשחק  אופן  בשום  ממליץ  איני  נקודות.   4-5
0-5 נקודות, היות שהשכיחות שלו כל-כך נמוכה. ביד 
זו אני שואל: האם "חלש" זה 0-5? 4-7? 4-9? 6-9? 
אני מכיר את כל הסגנונות. מול 6-9 אכריז ♠4; מול 0-5 

.2NT מול 4-7 אזמין באמצעות ;Pass אכריז

נגה טל )וגם אופיר רשף(: השאלה היא מה סוכם לגבי 
זה  אם   ;Pass נקודות,   5 עד  זה  אם   .2♠ של  החוזק 

סביב 6-7, אכריז ♠4.

אלון בירמן שואל כמה חלש ♠2: 0-6 או 3-8? )אצלו 
כנראה אין 6-9( ומחליט: הייתי מנסה 2NT, להבנתי זו 
הכרזה מחייבת שלא נועדה לשיפור החוזה החלקי מ-♠ 
ל-NT. מכאן נמשיך באופן טבעי בתקווה להגיע לחוזה 

הנכון.

אלא  שאלות  שואלים  אינם  האחרים  הפאנל  חברי 
אופיר הרבסט  בוחרים בהכרזה למרות אי-הבהירות. 
רואה אפשרות לחוזה שאינו בספייד: 2NT. לפחות יד 
מזמינה, לרוב עם התאמה בספייד. אם השותף יראה 
התאמה בדיאמונד, אז אכריז ♥3 ואתן לשותף הזדמנות 

להחליט באיזה חוזה נשחק. למשל: עם

Jxxxxx ♥ xx ♦ Kxxx ♣ x ♠ יהיה לו קל לבחור ♦5. עם

AQxxxx ♥ xx ♦ x ♣ xxxx ♠ אז ♠4 יהיה חוזה ברור.

בשביל יוסי אנגל האפשרויות מצומצמות יותר: מתלבט 
בין Pass ל-♠3. יש לי יד ענקית ולכן אכריז ♠3 מזמין.

ולסיום, הפסימיות בחבורה:

משחקת,  שאני  איך  לפי  ברור.   Pass נוסצקי:  מיכל 
השותף יכול להיות עם שישייה ואפס נקודות. היד הכי 
טובה שיכולה להיות לו היא שביעייה בספייד בראשות 
בעקיפה  תלוי  המלא  המשחק  ביצוע  אז  וגם   ,QJT

בדיאמונד.

דנה טל: Pass, בהנחה שבמצב לא פגיע טווח הנקודות 
הוא 0-5. גם מול היד הטובה ביותר של השותף )שישייה 

בספייד בראשות AJT( עדיין אין לבצע ♠4.

ומה קרה בשולחן?

ואכן   .)0-5 משחקים  הם  )כנראה   Pass קרא  דרום 
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לשותף היו 5 נקודות, אבל לא ניתן היה להכשיל ♠4.

 AT8763
 J
  32
  T962

  Q94   J52
  Q632   9875
  975   KJT
  A54   K87

  K
  AKT4
  AQ864
  QJ3

לצפון-דרום.  השתלמה   +170 של  תוצאה  זאת,  ובכל 
הגיע  והזוג   ,2♠ במקום   1♠ השיב  צפון  השני  בשולחן 
היחידה   –  )!( בספייד  הובלה  מצא  מערב   .3NT-ל
שמכשילה את החוזה. ההגנה עיכבה קלאב פעם אחת 
היא  לבסוף  לדומם.  מעבר  ללא  דרום  את  והשאירה 

זכתה ב-AK♣ ובלקיחה אחת בכל סדרה אחרת.

בעיה 3 – אתם בצפון

Dealer North, Vul All 
 43
 T943
  Q5
 AT862

West North East South
Pass 1♣* 3♥

Dbl** 4♥ 4♠ Pass

Pass ?

 * Precision, 16+ נקודות, חלוקה כלשהי.
 ** נקודות.

לגובה  להתחרות  אם  להחליט  יש   ,1 מס'  בבעיה  כמו 
ושאנו  ליריבים  די ברור שהמשחק שייך  5, אך הפעם 

בהקרבה, ומצב הפגיעות אינו מעודד.

 ,Pass :שבעה מתוך שמונת חברי הפאנל תמימי דעים
ורק אחד מהם סבור שיש מקום להתלבטות.

יוסי אנגל: לא רואה סיבה למשהו אחר. אם אכריז אני 
צפוי לשלם 800.

דנה טל )וגם נגה טל(: ידי מאוזנת מדי כדי לעשות עוד 
צעד.

אופיר הרבסט: Pass קל. ♥5 ייפול הרבה: 500-800, 
ואולי יש להם אפילו סלם. למה להמשיך להיות פעילים 

לאחר שהפרענו ותפסנו להם המון מרחב הכרזה?

מיכל נוסצקי: קשה לי לראות נפילה אחת ב-♥5. אפילו 
אם נשלם 500- בלבד במקום 620- לא נרוויח הרבה, 

וקיים סיכוי קטן להפיל אותם ב-♠4.

אלדד גינוסר: אם הייתי רוצה להכריז ♥5, הייתי צריך 
מכך.  גדול  רווח  רואה  איני  עכשיו  קודם.  זאת  לעשות 

.Pass

לשחק  נכון  אבל  בסגנון,  תלוי   .Pass רשף:  אופיר 
Preempt אגרסיבי נגד Precision, ולכן הסיכון למינוס 
800 או מינוס 1100 רב מדי. עם זאת, ההחלטה צמודה 

מאוד.

יוצא הדופן:
אלון בירמן: ♥5. הם עושים ♠4. אנו ניפול לרוב 500- 

וביום טוב 200-. כמו-כן ייתכן שהם יידחפו ל-♠5.

ומה קרה בשולחן?

צפון )שחקן ברמה העולמית הגבוהה ביותר( הכריז ♣5 
– מתחרה ל-♥5 וגם מראה לשותף מה להוביל נגד ♠5. 

התוצאה: קטסטרופה.

 43
 T943
  Q5
 AT862

  6   AKQJ9
  J5   Q
  AJT642   K987
  Q953   K74

  T8752
  AK8762
  3
  J

למרות החלוקה היפה של השותף, החוזה המוכפל ♥5 
נפל פעמיים לאחר שמערב חתך מעל הדומם בסיבוב 

השלישי של הספייד.
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כל זאת, כאשר היריבים עמדו לשחק ♠4 "בהתאמה" 
של 5-1 מול חלוקה רעה בשליט... שימו לב כי בשיטת 
Precision הכפל של מערב על ♥3 אינו מראה ספיידים, 

אלא נקודות.

צפון-דרום  המצב:  את  לתאר  היטיב  הרבסט  אופיר 
כבר הרוויחו כל-כך הרבה מההפרעה שלהם, אז למה 

להמשיך הלאה?

בשולחן השני, אגב, מזרח-מערב הגיעו לחוזה הנורמלי 
♦5, אבל צפון מצא הובלה ב-A♣ מלווה בחיתוך, והחוזה 
נכשל. ההחלטה להכריז ♣5 הפכה רווח צפוי )תלוי כמה 
פעמים ♠4 נופל( להפסד של IMP 12. לחברי הפאנל 

שלנו מגיעות מחמאות.

בעיה 4 – אתם בצפון

Dealer South, Vul None 

 AK4
 963
  A9865
 J5

West North East South
1♣

Pass 1♦ Pass 2NT

Pass ?

דרום מתאר 18-19 נקודות מאוזנות. האם יש הצדקה 
ללא  נקודות   12 עם  מלא  ממשחק  יותר  לחפש  לצפון 

התאמה ידועה?

:3NT רוב חברי הפאנל בעד הכרזה פשוטה של

כיצד  רואה  ואיני  נקודות,   30-31 יש  הרבסט:  אופיר 
לבדוק סלם אפשרי מבלי לעלות גבוה מדי.

אלון בירמן: יכול להיות שהחוזה הנכון הוא סלם כלשהו, 
אבל אין לי את הכלים לבדוק ואיני סבור שחיפוש סלם 

ישפר את התוחלת שלנו.

קשה  אבל  ♦6 מסתדר,  אולי  טל(:  נגה  )וגם  טל  דנה 
מאוד לבדוק את זה, ולפעמים נגיע לסלם רע.

בדיאמונד  קלפים   9 של  התאמה  בלי  גינוסר:  אלדד 
)והסבירות לכך אפסית( זה לא הולך להיות סלם טוב.

מסכם יוסי אנגל: אני בעד ברידג' פשוט ללא חלומות. 
איני סבור שצריך לחפש סלם עם יד כזו.

שני מומחים חושבים אחרת:

ניסיון קטן אחד  אופיר רשף(: ♦3,  )וגם  נוסצקי  מיכל 
לסלם, ומיד אעשה sign-off אחרי זה.

ומה קרה בשולחן?

ושותפו   ,4NT לנסות  החליט  בצפון  השחקנים  אחד 
הכריז מיד 6NT עם 19 נקודות.

 AK4
 963
  A9865
 J5

  T652   983
  KQ2   JT84
  KT74   3
  92   T8743

  QJ6
  A75
  QJ2
  AKQ6

הסלם היה מתרסק לאחר הובלה טבעית ב-K♥, אבל 
אחת  לקיחה  מסר  דרום  "זהיר".  בספייד  בחר  מערב 
להכריז  כדאי  היה  האם  לקיחות.   12 ותבע  בדיאמונד 

4NT? שפטו בעצמכם.
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בעיה 5 – אתם במזרח

Dealer East, Vul N/S 

  T9
  QT974
  A987
  A3

West North East South
1♥ Pass

1♠ Dbl Pass 2♠
Pass 2NT Pass 3NT

Pass Pass Pass

במצב פגיעות עדיף פתחנו ♥1 עם 10 נקודות. השותף 
השיב ♠1, אך היריבים לבסוף התערבו ועלינו להוביל 

.3NT נגד משחק מלא

 .♥J בתקווה שלשותף  ב-4♥  הובלה  בעל  הפאנל  רוב 
איש לא בחר להוביל בסדרה אחרת.

מהארט  הובלה  הכול,  למרות   .♥4 הרבסט:  אופיר 
J♥ יספיק  דורשת מהשותף הכי פחות בשביל להפיל. 
אם אין להם תשע לקיחות מבלי לעבור דרך שני האסים 
שלי. אני מוביל בקלף נמוך כדי לא לחסום את הסדרה.

9. בדומם  T או  4♥. חשוב לא להוביל  אלדד גינוסר: 
מכובד  ואני מקווה שלשותף  צפויים ארבעה הארטים, 

דאלבטון.

אלון בירמן )וגם דנה ונגה טל( הארט נמוך. זו הובלה 
להם  שיש  מניח  אני  אז  הכפיל,  לא  השותף  מעניינת. 
להיות  עליי  אם  היא  והשאלה  נקודות,   25 לפחות 
אני  אבל  נוחה,  הובלה  נראית   ♠T פסיבי.  או  אקטיבי 
חושב שצריך להיות אקטיבי עם שתי כניסות ליד. אם 

אוביל 4♥, צריך רק  J מהשותף כדי להפיל.

שני  הבטיח  צפון  הארט.  להוביל  צריך  נוסצקי:  מיכל 
בספייד,  עוצר  הבטיח  דרום  בהארט,  ועוצר  מיינורים 
והשותף לא הכפיל. מוגזם לבקש ממנו J♥? אני מעדיפה 

להוביל 4♥ משום שאני צריכה מכובד מהשותף, ובידו 
לכל היותר שני קלפים בסדרה.

שניים מחברי הפאנל בעד הובלה בהארט גבוה יותר, 
אך הם אינם תמימי דעים:

אופיר רשף: Q♥. הכרוז קצר בהארט, אם  J אצלו או 
.Q אצל השותף, עדיף להוביל

יוסי אנגל: T♥ בתקווה למצוא קלף בכיר אצל השותף. 
נכון שיש סיכוי שמכרתי את הלקיחה התשיעית, אבל 

לדעתי אין חלופה טובה יותר.

צדקת, יוסי. זו הייתה החלוקה המלאה:

 A3
 KJ
  JT53
 KT742

  J8542   T9
  632   QT974
  K2   A987
  QJ6   A3

  KQ76
  A85
  Q64
  985

מצד  נקודות.   7 היו  שבידו  למרות  הכפיל  לא  השותף 
שני J♥ לא היה בידו, כך שהובלה בהארט כלשהו היא 
לקיחות.  לבצע תשע  לכרוז אפשרות  הנותנת  היחידה 

מזרח )אלוף עולם פעמים רבות( בחר ב-9♥.

והוביל   ♥J עם  הראשונה  בלקיחה  זכה  צפון  בשולחן 
פעמיים קלאב נמוך מידו. A♣ של מזרח הופיע בסיבוב 

השני, והחוזה בוצע בדיוק.

בשולחן השני מזרח פתח ♥1 )פתיחה עם 10 נקודות 
מערב  הגבוהות...(,  ברמות  שגרתית  כנראה  כאלה 

השיב ♥2 והיריבים נתנו לשחק – מינוס 50.

טעה  לא  שמזרח  אותי  לשכנע  הצליחו  הפאנל  חברי 
בבחירת סדרת ההובלה. על קלף ההובלה אפשר עדיין 

להתווכח.
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חזרנו למועדונים! שוב מחזיקים קלפים בידיים. המשחק 
המקוון עוזר להימנע מטעויות טכניות כמו הכרזה בלתי 
עכשיו  אז  לתור.  מחוץ  הובלה  וכמובן  מחדל  מספקת, 

שחזרנו, בואו נענה לכל השאלות על מקרה זה.

מנהלי תחרויות מנוסים יודעים לזהות את המקרה כבר 
שולחן  על  נקראו.  הם  אליו  לשולחן  מתקרבים  כשהם 
נראה  והשחקן ששיחק אותו  יחיד  המשחק מונח קלף 
נכנס  לתור. הכרוז  – הובלת פתיחה מחוץ  נבוך  מעט 
לכוננות ספיגה, תיכף מנהל התחרות יאפשר לו לבחור 
האפשרויות  כל  תמיד  לא  כאשר  אפשרויות,  מגוון  בין 
למנהל  להקשיב  הפסיק  הוא  וממילא  לכרוז  נהירות 
התחרות לאחר המשפט השני. אז בואו נעשה סדר ונבין 
במהלך  )גם  לתור  מחוץ  הובלה  יש  כאשר  עושים  מה 

המשחק(. נתחיל מהובלת הפתיחה.

בטעות  שהוביל  לשחקן  להגיד  פשוט  הכי  לא  האם 
שהוא  מה  יוביל  וששותפו  הקלף  את  חזרה  לקחת 

רוצה?
כן, זה הכי פשוט, אולם לשחקן שתורו להוביל יש כעת 
מידע על העדפות ההובלה של שותפו וזה עלול להשפיע 
להשיג  מעוניינים  אנו  שלו.  ההובלה  קלף  בחירת  על 
משחק הוגן עבור הצד השני והחוק מנסה להשיג זאת.

רגע, ואם השותף של המוביל לא ראה את הקלף?
הקלף  לשולחן,  מגיע  התחרות  מנהל  כאשר  לעתים 
עלה  שמיד  שהוביל,  השחקן  למטה.  הפנים  עם  מונח 
לא  ששותפו  וייתכן  הקלף  את  מיד  הפך  הטעות,  על 
ראה כלל את הקלף. החוק ברור, אם הקלף נחשף הרי 
שיתכן שהשותף ראה אותו ולכן זהו קלף ששוחק, מחוץ 

לתור.

אז בגלל זה חלק מהשחקנים מובילים בקלף הפוך?
כן, למעשה זו לא בחירה שלהם, החוק דורש שהובלת 
אלא  המלצה  איננה  זו  הפוך,  בקלף  תהיה  הפתיחה 

דרישה של החוק.

נוהל נוסף שהונהג בארץ לפני מספר שנים הוא להשאיר 
את כרטיסי ההכרזה על השולחן עד שמתבצעת הובלת 
הפתיחה )בקלף הפוך(. הקפדה על נוהל זה מצמצמת 
את מספר המקרים של הובלה מחוץ לתור ומאפשרת 

לשחקן שתורו להוביל לראות את כל מהלך ההכרזה.

את  לאסוף  יש  השולחן  על  הפוך  קלף  הנחת  לאחר 
כרטיסי ההכרזה, לחשוף את קלף ההובלה ואז הדומם 

יניח את קלפיו על השולחן.

אז מה עושים אם בכל זאת הובלנו מחוץ לתור עם 
קלף חשוף?

את  מנהל  הוא  התחרות!  למנהל  שקוראים  כמובן 
האירוע.

כמו במקרים רבים החוק מאפשר לקבל הכרזה/משחק 
לא חוקי ולכן האפשרות הראשונה המוצגת לכרוז היא 

לקבל את ההובלה.

אפשר להתייעץ עם השותף?
לא, ההחלטה היא של הכרוז המיועד )בהתאם למהלך 

ההכרזה( ואין אפשרות להתייעץ עם הדומם המיועד.

מה זאת אומרת "המיועד"?
הובלת  את  לקבל  היא  הראשונה  האפשרות  כאמור, 
כאן  יש  למעשה  אבל  לתור  מחוץ  שנעשתה  הפתיחה 

שתי אפשרויות:

1. הדומם המיועד יפרוש את ידו על השולחן והלקיחה 
הראשונה תשוחק אליו ולא דרך הדומם כפי שמתבצע 

במהלך תקין.

2. הכרוז המיועד יכול להחליט כי הוא מעדיף לפרוש את 
ידו על השולחן ולהיות הדומם במשחק זה. למעשה, אם 
הוא התחיל להניח את קלפיו של השולחן זו האפשרות 

שנבחרה.

ואם הכרוז בוחר שלא לקבל את ההובלה?
וההובלה  עונשין  לקלף  יהפוך  שנחשף  ההובלה  קלף 

תחזור לשחקן שתורו היה להוביל.

מה זה קלף עונשין?
)כמו במקרה של  ידי מגן  קלף שנחשף בטרם עת על 
הובלת פתיחה מחוץ לתור( יונח בקצה השולחן, על יד 
השחקן אליו הוא שייך, והוא ישוחק בהזדמנות החוקית 

הראשונה.

כלומר?

פינת החוק 
כל מה שרצית לדעת על הובלה מחוץ לתור ולא העזת לשאול

// קובי שחר

שונות



כאשר השחקן צריך לשרת לסדרה אליה שייך הקלף, 
זהו הקלף שישוחק.

בסדרה  קלפים  לו  )אין  להשליך  צריך  השחקן  כאשר 
שהובילו בה(, זהו הקלף שישוחק.

בלקיחה  זכה  )הוא  להוביל  השחקן  של  תורו  כאשר 
הקודמת(, זהו הקלף שישוחק.

אלו הן ההזדמנויות החוקיות הראשונות שבהן ישוחק 
קלף העונשין.

וזה כל מה שצריך לדעת על קלף עונשין?
הכרוז  על  מגן  החוק  עונשין,  קלף  יש  לשחקן  כאשר 
של  שותפו  כאשר  הובלה  מגבלות  להטיל  לו  ומאפשר 

בעל קלף העונשין צריך להוביל.

אילו מגבלות?
הכרוז יכול לחייב את השותף להוביל בסדרה של קלף 
 העונשין או הכרוז יכול לאסור עליו להוביל בסדרה זו.
בכל אחת מאפשרויות אלו, שבהם הכרוז חייב או אסר 
השחקן  של  לידו  חוזר  העונשין  קלף  בסדרה,  הובלה 
והוא אינו חייב לשחק קלף זה – כלומר הקלף כבר איננו 

קלף עונשין.

לאפשר  היא  לבחור  יכול  שהכרוז  נוספת  אפשרות 
לשותף להוביל כרצונו, ללא הגבלות, ובמקרה זה קלף 

העונשין נשאר על השולחן עם כל המשמעויות שציינו.

עכשיו הבלבול יותר גדול... אפשר לעשות סדר?
כן, אם נחשף קלף הובלה שלא בתור הכרוז יכול לבחור 

בין חמש אפשרויות:

לקבל את ההובלה – והדומם פורש את . 	
ידו על השולחן;

יהפוך . 	 והכרוז   – ההובלה  את  לקבל 
לדומם ויניח את קלפיו על השולחן;

לא לקבל את ההובלה - ולדרוש הובלה . 	
בסדרה של קלף העונשין;

לא לקבל את ההובלה – ולאסור הובלה . 	
בסדרה של קלף העונשין;

השחקן . 	 על  מגבלה  שום  להטיל  לא 
יישאר  קלף העונשין   – להוביל  שתורו 

על השולחן.

ומה קורה כשיש הובלה מחוץ לתור בהמשך המשחק?
השתיים  כאשר  האפשרויות,  אותן  קיימות  למעשה 
לא   – ההובלה  את  לקבל  לאחת,  הופכות  הראשונות 

ניתן להחליף את הכרוז במהלך המשחק. ��

מה קורה אם הכרוז מוביל מחוץ לתור?
יכול  כל אחד מהמגנים  הוביל שלא בתורו,  אם הכרוז 
אינם  הם  אם  ממשיך.  והמשחק  ההובלה  את  לקבל 
מקבלים את ההובלה, אז הקלף חוזר לידו של הכרוז 

ואיננו קלף עונשין.

 ♠AQ תן לי לחדד, הכרוז הוביל מידו קלף קטן לכיוון
למעשה  עקיפה.  לעשות  מנסה  בוודאי  הוא  בדומם, 
הוא היה צריך להוביל מהדומם. אני רוצה לחייב אותו 

לשחק ♠ מהדומם, זו לא זכותי?
יכול לשחק כל קלף שהוא רוצה מהדומם.  לא, הכרוז 
מטרת החוק היא להתגבר על מידע אסור בין המגנים 
במערכה,  לבדו  כרגע  נמצא  הכרוז  המשחק.  במהלך 
אין חשש שיעבור מידע לדומם שאינו נוטל חלק פעיל 

במשחק.

מומלץ לקרוא גם את המאמר "כל מה שרצית לדעת על 
מחדל ולא העזת לשאול"

ניתן למצוא אותו כאן:

 https://www.toolbox-bridge.com/revoke
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לאחרונה רבו המקרים בהם נחשפו שחקנים בתחרויות 
אונליין ל"משחק לא סביר", או עמדו במצב שבו הואשמו 
ע"י שחקנים אחרים או נשאלו ע"י מנהל תחרות לגבי 

הכרזה או פעולת משחק מסוימת.

ההתאגדות פרסמה "נוהל טיפול במשחקים לא סבירים 
לחלק  המוכר   "BBO-ב אונליין  תחרויות  במהלך 
מציבור השחקנים כ"תקנון FAIR PLAY". סביר להניח 
שרובכם לא קרא בעיון את הנוהל. מטרתה של כתבה 
ואת  זו היא להסביר לשחקנים את ההיגיון של הנוהל 
במהלך  שחקן  של  החלטות  קבלת  לגבי  משמעויותיו 

תחרות אונליין.

לקרוא  מומלץ  אונליין  בתחרויות  אלה שמשחקים  לכל 
את  להסביר  אנסה  להלן  עצמו.  הנוהל  את  גם  בעיון 
בהמשך  כשחקן.  הנוהל  אל  )לדעתי(  הנכונה  הגישה 
יוסברו בקצרה המשמעויות הנגזרות לקבלת החלטות 
מה  וכן  מהנוהל,  להיפגע  לא  כדי  המשחק  במהלך 
לעשות כשאתם חושדים בהעברת מידע לא חוקי על ידי 
היריבים או כשמנהל תחרות פונה אליכם בהקשר כזה.

הינן  להלן  המובאות  הדוגמאות  כל  ההמחשה,  לצורך 
.)Matchpoints( מתחרויות בשיטת טופ-בוטום

ההיגיון מאחורי הנוהל
הבעיה המרכזית בתחרויות אונליין היא שמנהל התחרות 
אינו יכול להשגיח על העברת מידע לא חוקי בין שותפים 
למשחק כפי שהוא )וגם היריבים( יכול לעשות בתחרות 
רגילה במועדון. חלק מהזוגות משחקים אונליין באותו 
בית, ואחרים יכולים לתקשר ביניהם בהודעות ובשיחות 
טלפון תוך כדי משחק. אין למנהלי התחרויות כל דרך 
ממשית למנוע זאת או לפקח על כך. בניגוד לתחרות 
רגילה, בתחרות אונליין זוג יכול להעביר בקלות מידע 
על הקלפים שמחזיק כל אחד מהם וכן לשתף זה את זה 

בקבלת החלטות במשחק.

"החדשות הטובות" הן שבניגוד לתחרות רגילה במועדון, 
המשחקים באונליין מתועדים במלואם הן מבחינת מהלך 
המכרז והן מבחינת משחק הקלפים, וניתן לשחזר את 

כעבור  ואף  התחרות  סיום  לאחר  גם  במדויק  מהלכם 
על  האפשר  ככל  לשמור  כדי  וחודשים.  שבועות  ימים, 
המירה  ההתאגדות  אונליין,  הברידג'  תחרויות  הגינות 
את ההקפדה על אי-העברת מידע בלתי חוקי )כאמור, 
זו אינה אפשרית בתנאי אונליין( בבחינה של  הקפדה 
סבירות המשחק מבחינה ברידג'יסטית. במלים אחרות: 
משחק לא סביר ברידג'יסטית הופך בעידן האונליין 
מ"ברידג' גרוע שלפעמים משתלם בתוצאה" לעבירה 

פוטנציאלית.
משמעות  מהפכני.  שינוי  זהו  רבים  שחקנים  עבור 
הדברים היא שטעויות בהכרזה ו/או במשחק שלעולם 
תחרויות  בעולם  עלולות  במועדון,  עבירה  מהוות  אינן 
 .)FAIR PLAY( "האונליין להוות עבירה על "משחק הוגן
עבירות כאלה עלולות גם לגרור עונשים, לעתים כבדים.

חשוב להבין, שבחלק גדול של המקרים עבירות האונליין 
הללו של "משחק לא סביר" נעשות בתום לב. קיים יחס 
הפוך בין רמת הברידג' של השחקן לבין הסיכוי שיעבור 
בתום לב עבירות של "משחק לא סביר", כלומר: ככל 
שרמתו של השחקן נמוכה יותר, הסיכוי שיעבור עבירות 

מסוג זה בתום לב גבוה יותר. 

מה זה "משחק לא סביר"? 
מאשימים אותי ברמאות? 

מורה נבוכים קצר לשחקני ברידג' תחרותי בעידן האונליין

// זך עומר

שונות
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להלן כמה דוגמאות:
Dealer South, Vul All

 A6
 A8

  T8532
 KJ84

  KJ4
  KT
  AKJ96
  QT9

West North East South
1NT

Pass 3NT Pass 4♣*
Pass 4♠** Pass 6NT
Pass Pass Pass

הסבר ההכרזה: ♣4 = שאלה למספר האסים; ♠4 = יש 
לי שני אסים.

דרום פתח 1NT ושותפתו העלתה ל-3NT. לפותח 17 
לו תחושה  ויש  וחמישייה טובה מאוד במיינור,  נקודות 
לא מבוססת שיש כאן סלם. הפותח מכריז ♣4 )שאלה 
שמבוצע   6NT-ב מסתיימת  וההכרזה  גרבר(,  לאסים, 
בזכות התאמה מצוינת בין הידיים שלא ניתן היה לחזות 
אותה )למשיב היו 12 נקודות בלבד(. זוג זה היה היחיד 
שהכריז את הסלם בתחרות. היריבים התלוננו על "חשד 
ופתח  בדק  התחרות  מנהל  חוקי".  לא  מידע  להעברת 
כשהפותח  ההתאגדות.  מול   FAIR PLAY של  תלונה 
השנייה  להכרזתו  ברידג'יסטי"  "הסבר  לתת  התבקש 
הכרזותיו  בטן".  "תחושת  השיב  הוא  הסלם  ולהכרזת 
של דרום מוגדרות "לא סבירות" מבחינה ברידג'יסטית. 
בתחרות במועדון היריבים היו מתעצבנים, אבל אף אחד 
לא היה מערער על תוצאת השיא שצפון-דרום זכו בה. 
בתחרות אונליין מהלך הכרזה זה צפוי להיחשב עבירה.

Dealer East, Vul E/W

  AT98   K763
  65   KJT74
  9873   KJ4
  T4   A7

West North East South
1♥ Pass

1♠ Pass Pass! Pass

מזרח פתחה ביד ראשונה ♥1 עם 15 נקודות ושותפה 
בלבד.  נקודות  ו-4  בספייד  רביעייה  עם   1♠ הכריז 
היריבים לא התערבו. בסיבוב השני של המכרז מזרח 
הייתה  השותף  שהכרזת  למרות   )!(Pass קראה 
מחייבת והיו לה ארבעה קלפי ספייד. החוזה הסופי היה 
♠1 שנפל בלקיחה אחת  עם תוצאה של 70% למזרח-
מערב. היריבים התלוננו, וכשמזרח נשאלה מדוע קראה 
Pass בתורה השני למרות שהכרזת המשיב מחייבת, 
השיבה שהיא טעתה. קורה... אלא שעל פי הנוהל זוהי 
עבירה, משום שזו הכרזה בלתי סבירה, גם אם מדובר 

בטעות שנעשתה בתום לב.

Dealer West, Vul E/W

 T8
 T95
  AK987
 K52

  Q7543   KJ92
  K6   A873
  5   JT42
  QJ864   3

  A6
  QJ42
  Q63
  AT97

West North East South
Pass Pass Pass 1♣

1♠ 2♦ 2♠ 3♦
Pass Pass 3♠ Pass

Pass 4♦ All Pass
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מערב התערבה ♠1, וצפון הפך לכרוז בחוזה ♦4. מזרח 
 ♥K-הוביל בהארט נמוך)!( ולא בספייד. מערב זכתה ב
והמשיכה בהארט השני שלה. מזרח זכה ב-A♥ והמשיך 
בהארט שנחתך עם השליט הבודד של מערב. בסופו 
בשולחנות  לקיחות.  בשתי  נפל  החוזה  המשחק  של 
צפון,  ידי  על  בדיאמונד  חוזה  שוחק  שבהם  האחרים 
היריבים  נמוך.  בהארט  הוביל  לא  במזרח  שחקן  אף 
החריגה  ההובלה  לגבי  נשאל  וכשהמוביל  התלוננו, 
הסביר: "אינטואיציה, אני אוהב להמר". מדובר בעבירה 
על נוהל משחקים לא סבירים בתחרויות אונליין, גם אם 

היא בוצעה בתום לב.

שימו לב, שבכל המקרים השאלה אם הפעולות נעשו 
בתום לב )טעויות ברידג'יסטיות שבמקרה פעלו לטובת 
מידע  של  מכוונת  )העברה  בזדון  או  שטעה(  השחקן 
לא חוקי( אינה רלוונטית לפי הנוהל! הסיבה היא שאין 
למנהל התחרות או להתאגדות שום דרך סבירה להוכיח 
שבוצעה העברת מידע בלתי חוקי, אלא אם השחקן או 

הזוג העבריין מודה בכך.

הגישה הנכונה אל הנוהל כשחקן

ראשית, חשוב להבין שאם התלוננו עליכם שביצעתם 
"משחק לא סביר" ואפילו אם הוחלט להעניש אתכם על 
כך, אין פירוש הדבר ש"הורשעתם ברמאות" וששמכם 
להתבצע  עשויה  הנוהל  על  עבירה  כאמור,  הוכתם. 

בתום לב.

צריכים  שחקנים   - המרכזית  הנקודה  אולי  וזו  שנית, 
מורכב  עניין  זהו  בו.  ולדבוק  סביר  משחק  מהו  ללמוד 
ההבנה  למשל:  מהשחקנים,  לחלק  פשוט  לא  ותהליך 
ההכרזה  שבהמשך  סביר  לא  אז   1NT פתחתי  שאם 
אשאל לקלפי מפתח/אסים מבלי שהשותף הזמין לסלם, 
אינה טריוויאלית עבור שחקנים לא מעטים. עדיין, זה 
ידכם  לא סביר", משום שתחמתם את  נחשב "משחק 
בהכרזת הפתיחה, ומכאן ואילך השותף הוא "הקפטן" 
של ההכרזה. דוגמה אחרת ל"משחק לא סביר": הובלה 
ב-K מסדרה של KJxx אשר הוכרזה על ידי הכרוז. אם 
בסדרה,  תמונה  יש  שלכם  שלשותף  בדיעבד  הסתבר 
הובלה כזו תהא חשודה כמתבססת על מידע לא חוקי, 
ובכל מקרה גם אם עשיתם זאת בתום לב זוהי עבירה 

על נוהל "משחקים לא סבירים בתחרויות אונליין".

רק  יעלו  סביר  לא  משחק  על  תלונות  כי  ברור 
חשוב  טובה.  תוצאה  השיגו  לכאורה"  כש"העבריינים 
לקחת  אוהב  "אני  כמו:  שטיעונים  זה,  בהקשר  להבין 
המקרים  כל  את  בודקים  ואינכם  משוגעים,  הימורים 
אינם   – כך"  בשל  גרועה  תוצאה  קיבלתי  שבהם 

רלוונטיים מבחינת הנוהל.

משמעויות נגזרות לקבלת החלטות במשחק 

יש לשחק באופן הוגן, תמיד. כל העברת מידע בין . 1
השותפים בעיצומה של חלוקה אינה חוקית, לרבות 
הבעת ביקורת כללית על השותף/ה והערות רטוריות 
לך?",  קרה  "מה  היום?",  משחקת  את  "איך  כגון: 
"אתה איתנו?" וכדומה. לא יעלה על הדעת לראות 
על  אונליין,  משחק  במהלך  בצ'אט  כאלה  הערות 
אחת כמה וכמה כשמדובר בהתכתבות או דיבור בין 
חשופה  שאינה  תקשורת  משחק,  במהלך  שותפים 
כלל ליריבים והם אינם יודעים על קיומה. עבירות של 
מידע לא חוקי בתחרות אונליין הינן עבירות אתיות 

חמורות ביותר.

ומשחק . 2 הכרזות  שיטת  כזוג  לנו  שתהיה  חשוב 
לדוגמה:  בה,  בשימוש  עקביים  ושנהיה  מוסכמת 
חמישה  בת  סדרה  עם   )Overcall( התערבות 
שבהם  חריגים  במקרים  למעט  לפחות,  קלפים 
עם  להתערבות  משכנעת  ברידג'יסטית  סיבה  יש 
"סתם"  והתערבתם  חרגתם  אם  קלפים.  ארבעה 
עם רביעייה, ובדיעבד הסתבר שלשותפכם ארבעה 
מבחינת  בבעיה  אתם  זו,  בסדרה  יותר  או  קלפים 

הנוהל ועלולים להיחשד בהעברת מידע לא חוקי.

להן . 3 שאין  אינטואיטיביות  מהחלטות  להיגמל  יש 
היגיון ברידג'יסטי. לחלק מהשחקנים זו תהיה גמילה 

קשה וארוכה.

)"הכרזות . 4  Psyche הכרזות  על  לחלוטין  לוותר  יש 
פסיכיות", כאלה שאין כל קשר בינן לבין היד שאתם 
את  למצוא  מהיריבים  למנוע  ושמטרתן  מחזיקים 

החוזה האופטימלי עבורם(.

או . 5 בהכרזה  "מהמרים"  שאתם  לפני  לשקול  יש 
מבחינה  להסביר  בדיעבד  תוכלו  האם  במשחק: 
ברידג'יסטית את ההימור שלכם. אם אתם סבורים 

שלא תוכלו להסביר אותו, עדיף שתימנעו ממנו. 



Dealer South, Vul None

 K75
 AQ6
  7
 T87542

  JT842   963
  875   9432
  AJ3   KQ865
  96   3

  AQ
  KJT
  T942
  AKQJ

West North East South
2NT

Pass 3NT All Pass

 ♦J-המשכתם ב ,♦A 3 הובלתםNT אתם במערב. נגד
היה  שלשותפה  והתברר  בסדרה,  השלישי  ובקלף 
זו ההובלה היחידה שמכשילה את החוזה,   .♦KQxxx
האחרים  בשולחנות  אותה.  שמצאתם  היחידים  ואתם 

צפון-דרום ביצעו 12 לקיחות.

זוהי עבירה על נוהל FAIR PLAY, גם אם הימרתם על 
ההובלה הזו בתום לב מוחלט וללא שום מידע לא חוקי. 
מעצבן? אולי, אבל תחשבו באופן קצת יותר רחב – אם 
אנחנו רוצים לשחק ברידג' הוגן באונליין אז אין ברירה 
אחרת, כי אי אפשר באמת להוכיח "משפטית" שימוש 

במידע לא חוקי. 

לא  מידע  בהעברת  חושדים  כשאנחנו  לעשות  מה 
חוקי?

שיוכח . 1 עד  כ"רמאים  אחרים  לזוגות  להתייחס  לא 
הזוגות  ועבור  עבורכם  יהפוך  הברידג'  אחרת". 
האחרים לחוויה בלתי נסבלת אם זו תהיה הגישה 
הבסיסית שלכם לשחקנים אחרים. חשוב בהקשר זה 
לזכור שיש זוגות רבים שגרים באותו בית ומשחקים 
כשותפים. עובדה זו כשלעצמה אינה הופכת אותם 
לעבריינים או לחשודים מיידיים בהעברת מידע לא 

חוקי. 

אם נתקלתם במשחק לא סביר של שחקנים אחרים, . 2
ונסחו  התחרות  למנהל  פנו  אחרים,  נגד  או  מולכם 
אליכם.  שיתייחסו  רוצים  שהייתם  כפי  הפנייה  את 
"הם  מרמים",  "היריבים  כגון  בניסוחים  פניות 

חוקי"  לא  מידע  מעבירים  הם  כי  לאט  משחקים 
וכדומה – אין להן מקום בשיח של תחרות ברידג'! 
החליפו אותם בבקשה בניסוחים כגון "מבקש לבדוק 
ההכרזות".  לאור  סבירה  לא  הובלה   –  9 לוח  את 
באף  תחרות  במהלך  להשתמש  לא  מומלץ  בכלל, 
יכולים  מלה מהשורש של המושג "רמאות". אינכם 
את  להוכיח  ממשית  יכולת  לכם  ואין  זאת,  לדעת 
זה. קחו בחשבון שפנייתכם תיבדק בדרך כלל רק 
תוצאה,  תיקון  יהיה  שלא  וכנראה  התחרות  לאחר 
ועדיין פניות אלה חשובות כדי שנדע לבדוק, לעקוב 
ולטפל במידת הצורך. בתום התחרות ניתן גם למלא 
פניית FAIR PLAY באתר ההתאגדות, רצוי לאחר 
תעשו  אל  התחרות.  מנהל  עם  בעניין  ששוחחתם 
שלדעתכם  לשחקנים  וואטסאפ  בקבוצות  שיימינג 
מעבירים מידע לא חוקי! זהו עניין לבדיקה מקצועית 
ברשת.  והשמצות  שמועות  של  לשיח  ולא  ורצינית 
זכרו שמטרתנו להמשיך לשחק ברוח טובה וליהנות 

מהמשחק.

שמופנית . 3 לדרישה  ובמתינות  רוח  באורך  התייחסו 
שביצעתם  מסוימות  פעולות  להסביר  אליכם 
בזדון.  ברמאות  האשמה  בכך  תראו  ואל  במשחק, 
אם אינכם מבינים "מה הבעיה", בקשו הסבר מפורט 
הבאה.  בפעם  דומה  מעבירה  להימנע  שתדעו  כדי 
לדעת מה נחשב משחק סביר ומה נחשב משחק לא 
סביר זהו תהליך למידה שלוקח זמן, אך הוא צפוי 
גם לשפר בטווח הארוך את יכולות המשחק שלכם 

ואת רמת השותפות שלכם.

התחרות . 4 מנהל  של  לשאלות  זמינים  להיות  חשוב 
לאחר  בטלפון  או  התחרות  במהלך  בצ'אט  אליכם 
התחרות. אם מנהל התחרות פונה אליכם בשאלה 
תוך כדי התחרות – אל תתעלמו, השיבו באופן ענייני 
ומנומס. אם לא ברור לכם מה הרקע לפנייתו תוכלו 

לברר את העניין בסיום התחרות.

או  כלליות  נוספות,  שאלות  לכם  יש  ואם  כאן,  עד 
ספציפיות, אתם מוזמנים לפנות אל מנהלי התחרויות 

או אל התאגדות הברידג'.

לסיום, תודה לאסף עמית על ההערות המועילות.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 40



אלדד )גינו( גינוסר

הספר השלם 

2/1
מחייב למשחק מלא

דרור פדון על הספר 2/1 מחייב למשחק מלא: 
”שחקנים מנוסים ימצאו בספר אלמנטים רבים 

שיעשירו את עולמם ויעמיקו את הבנתם לגבי איך 
עובד מכרז ברידג׳ מודרני בין שותפים.”
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2/1 מחייב למשחק מלא
הספר השלם

ספר קלאסי על שיטת 2/1 המודרנית בישראל. 
הספר כולל מוסכמות פופולאריות, 

דוגמאות ותרגילים

Power Up Your Bridge Game
הספר החדש נכתב באנגלית  

וכולל 30 שיעורים לשחקן המתקדם 
בכל התחומים: 

משחק היד, הגנה, מוסכמות 

מחיר 

 ₪ 70
+ דמי משלוח

מבצע מיוחד 
2 הספרים במחיר של

 ₪ 155 
)+ דמי משלוח(

מחיר 
+ דמי משלוח100 ₪ 

ספרי הברידג' של אלדד גינוסר

Fred Gitelman
on Power Up Your Bridge Game:
“This book will make you a better bridge 

player and, if you are lucky, perhaps a little 

bit of Gino’s passion for our game will rub 

off on you as well.”

dvora@rotemltd.co.il | 4 להזמנות ופרטים נוספים: דבורה 077-3330775, שלוחה



בואו להכיר אותנו

הוא משחק ברידג’ רק 5 שנים, אך כבר הצליח 
מחייו.  אינטגרלי  לחלק  המשחק  את  להפוך 
תכירו את שמעון הישראלי, יליד ותושב קיבוץ 
גבעת חיים-איחוד, אשר מנצל את הזמן הפנוי 
של  הברידג’  במועדוני  פעיל  משחק  לטובת 
חדרה וברידג’ פוינט פולג, זאת לאחר חמישה 
של  המחשוב  כאחראי  שימש  בהם  עשורים 

הקיבוץ ועוד קודם לכן כאיש חקלאות. 
שמעון מספר: ‘’אחת לשבוע הייתי נוסע לתל-

מכון  של  מרתקות  הרצאות  לסדרת  אביב 
וייצמן בנושא המוח. באחת הפעמים המרצה 
דיבר על כך שיש אנשים שפותרים תשבצים, 
הרבה  הוא  ברידג’  משחק  שמבחינתו  אבל 
יותר בריא למוח, שכן בעוד בתשבצים יש גבול 
למילים ולהגדרות, הרי שבברידג’ האפשרויות 
הן בלתי נגמרות. החלטתי להקשיב לו ולנסות 

את המשחק בעצמי, ומאז פשוט נשאבתי’’.
מתחילים  קבוצת  במסגרת  ללמוד  החל  הוא 
גם   לשחק  החל  כשבהמשך  שרו,  חורחה  של 
חברים  של  קבוצה  ‘’היינו  הקורונה.  בתקופת 
ששיחקה יחד פעמיים ביום, בתוך כל הבלאגן 
ששרר בחוץ. לשמחתי חזרנו לאחרונה למועדון 
וזו הייתה חגיגה גדולה להיפגש יחד. אין תחליף 
מבחינתי למשחק במועדון, כאשר לאחריו ניתן 
ההתאגדות  אתר  דרך  ההכרזות  אחר  לעקוב 

וללמוד מהן לקראת המשחק הבא’’.
הברידג’  של  המוסף  הערך  לגבי  כשנשאל 
עבורו, משיב שמעון: ‘’יש את הסלוגן שברידג’ 
מאמין  מאוד  אני  למוח.  כושר  חדר  הוא 
בברידג’  מדהים  משהו  יש  הזה.  במשפט 

ריכוז  ומצריך  המחשבה  את  שמאתגר 
מקסימלי, כמו גם העובדה שהוא מאלץ 
בכל  ואסטרטגיות  מהלכים  לתכנן  אותך 

משחק מחדש. זה נהדר בעיניי’’.

שמעון 
הישראלי
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן זהב

זיוה גרבר
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן בכיר זהב

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים של ההתאגדות הישראלית לברידג’, שמעון 
הישראלי וזיוה גרבר, שמוכיחים כי ניסיון וחוכמת חיים מעניקים יתרון משמעותי במשחק

בעלת  לברידג’  ומורה  שחקנית  לזיוה,  ברכות 
הדרגה  קבלת  על  שנים,  ל-25  קרוב  של  ותק 

הבכירה. 
זיוה )73( מתגוררת כיום בהרצליה. היא בוגרת 
מכון וינגייט בחינוך גופני, תחום בו עבדה במשך 
עשרות שנים, והיתה גם עובדת קהילתית. היא 
כיום  כי  ומציינת  נכדים,  ל-7  וסבתא  ל-3  אם 

היא נהנית מחיי הפנסיה. 
לראשונה  נחשפה  הברידג’  משחק  נבכי  אל 
‘’אפשר לומר שנגררתי  בעקבות לחץ חברתי. 
היא מספרת  לברידג’ בעקבות כמה חברות’’, 
מאחור,  להישאר  רציתי  ולא  ‘’מאחר  בהלצה. 
החלטתי מיד להצטרף. בדיעבד, אני מודה להן 
על כך שמשכו אותי והכירו בפניי משחק מופלא 
לאיכויות  מעבר  דופן.  יוצאת  בצורה  ומרתק 
שלו, דרך הברידג’ הכרתי המון חברות וחברים 
חדשים. שיחקתי עם אינספור פרטנרים, ובגדול 
זכיתי בכל פעם לצאת מהבית לפעילות מהנה 

שהפכה לחלק בלתי נפרד מחיי’’.
את  לפקוד  הקפידה  הקורונה  לתקופת  עד 
מועדון רמת השרון של יעקב מינץ 2-3 פעמים 
לשחק  המשיכה  הסגר  במהלך  גם  בשבוע. 
להנאתה באמצעות ה-BBO. ‘’המשכנו לשחק 
להעביר  לנו  שסייעו  מאורגנות  תחרויות  דרך 
במהלך  ומלואו  עולם  עבורנו  והיוו  הזמן  את 

התקופה המאתגרת’’.
עד  לברידג’.  מוסמכת  מורה  גם  היא  זיוה 
למתקדמים  קורסים  העבירה  לאחרונה 
קורסים  גם  כמו  רמה’’ש,  מועדון  במסגרת 

פרטניים.
את  שנצלח  לכולנו  מאחלת  ‘’אני 
התקופה על הצד הטוב ביותר ובבריאות 
וליהנות  ברידג’  לשחק  שנמשיך  איתנה. 

מנפלאותיו של המשחק המדהים הזה’’.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 42



בואו להכיר אותנו

הוא משחק ברידג’ רק 5 שנים, אך כבר הצליח 
מחייו.  אינטגרלי  לחלק  המשחק  את  להפוך 
תכירו את שמעון הישראלי, יליד ותושב קיבוץ 
גבעת חיים-איחוד, אשר מנצל את הזמן הפנוי 
של  הברידג’  במועדוני  פעיל  משחק  לטובת 
חדרה וברידג’ פוינט פולג, זאת לאחר חמישה 
של  המחשוב  כאחראי  שימש  בהם  עשורים 

הקיבוץ ועוד קודם לכן כאיש חקלאות. 
שמעון מספר: ‘’אחת לשבוע הייתי נוסע לתל-

מכון  של  מרתקות  הרצאות  לסדרת  אביב 
וייצמן בנושא המוח. באחת הפעמים המרצה 
דיבר על כך שיש אנשים שפותרים תשבצים, 
הרבה  הוא  ברידג’  משחק  שמבחינתו  אבל 
יותר בריא למוח, שכן בעוד בתשבצים יש גבול 
למילים ולהגדרות, הרי שבברידג’ האפשרויות 
הן בלתי נגמרות. החלטתי להקשיב לו ולנסות 

את המשחק בעצמי, ומאז פשוט נשאבתי’’.
מתחילים  קבוצת  במסגרת  ללמוד  החל  הוא 
גם   לשחק  החל  כשבהמשך  שרו,  חורחה  של 
חברים  של  קבוצה  ‘’היינו  הקורונה.  בתקופת 
ששיחקה יחד פעמיים ביום, בתוך כל הבלאגן 
ששרר בחוץ. לשמחתי חזרנו לאחרונה למועדון 
וזו הייתה חגיגה גדולה להיפגש יחד. אין תחליף 
מבחינתי למשחק במועדון, כאשר לאחריו ניתן 
ההתאגדות  אתר  דרך  ההכרזות  אחר  לעקוב 

וללמוד מהן לקראת המשחק הבא’’.
הברידג’  של  המוסף  הערך  לגבי  כשנשאל 
עבורו, משיב שמעון: ‘’יש את הסלוגן שברידג’ 
מאמין  מאוד  אני  למוח.  כושר  חדר  הוא 
בברידג’  מדהים  משהו  יש  הזה.  במשפט 

ריכוז  ומצריך  המחשבה  את  שמאתגר 
מקסימלי, כמו גם העובדה שהוא מאלץ 
בכל  ואסטרטגיות  מהלכים  לתכנן  אותך 

משחק מחדש. זה נהדר בעיניי’’.

שמעון 
הישראלי
קיבל לאחרונה 

דרגת 
סגן אמן זהב

זיוה גרבר
קיבלה לאחרונה 

דרגת 
אמן בכיר זהב

עושים כבוד למקבלי הדרגות החדשים של ההתאגדות הישראלית לברידג’, שמעון 
הישראלי וזיוה גרבר, שמוכיחים כי ניסיון וחוכמת חיים מעניקים יתרון משמעותי במשחק

בעלת  לברידג’  ומורה  שחקנית  לזיוה,  ברכות 
הדרגה  קבלת  על  שנים,  ל-25  קרוב  של  ותק 

הבכירה. 
זיוה )73( מתגוררת כיום בהרצליה. היא בוגרת 
מכון וינגייט בחינוך גופני, תחום בו עבדה במשך 
עשרות שנים, והיתה גם עובדת קהילתית. היא 
כיום  כי  ומציינת  נכדים,  ל-7  וסבתא  ל-3  אם 

היא נהנית מחיי הפנסיה. 
לראשונה  נחשפה  הברידג’  משחק  נבכי  אל 
‘’אפשר לומר שנגררתי  בעקבות לחץ חברתי. 
היא מספרת  לברידג’ בעקבות כמה חברות’’, 
מאחור,  להישאר  רציתי  ולא  ‘’מאחר  בהלצה. 
החלטתי מיד להצטרף. בדיעבד, אני מודה להן 
על כך שמשכו אותי והכירו בפניי משחק מופלא 
לאיכויות  מעבר  דופן.  יוצאת  בצורה  ומרתק 
שלו, דרך הברידג’ הכרתי המון חברות וחברים 
חדשים. שיחקתי עם אינספור פרטנרים, ובגדול 
זכיתי בכל פעם לצאת מהבית לפעילות מהנה 

שהפכה לחלק בלתי נפרד מחיי’’.
את  לפקוד  הקפידה  הקורונה  לתקופת  עד 
מועדון רמת השרון של יעקב מינץ 2-3 פעמים 
לשחק  המשיכה  הסגר  במהלך  גם  בשבוע. 
להנאתה באמצעות ה-BBO. ‘’המשכנו לשחק 
להעביר  לנו  שסייעו  מאורגנות  תחרויות  דרך 
במהלך  ומלואו  עולם  עבורנו  והיוו  הזמן  את 

התקופה המאתגרת’’.
עד  לברידג’.  מוסמכת  מורה  גם  היא  זיוה 
למתקדמים  קורסים  העבירה  לאחרונה 
קורסים  גם  כמו  רמה’’ש,  מועדון  במסגרת 

פרטניים.
את  שנצלח  לכולנו  מאחלת  ‘’אני 
התקופה על הצד הטוב ביותר ובבריאות 
וליהנות  ברידג’  לשחק  שנמשיך  איתנה. 

מנפלאותיו של המשחק המדהים הזה’’.
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עורכים: אוריה מאיר ואסף עמית
כתובת משרד ההתאגדות: יערה 27, רעננה מיקוד 4320458

טל. 09-7774031, פקס. 09-7774033
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תכנית פעילות תחרויות אונליין לחודשים הקרובים
אוקטובר 2020ספטמבר 2020

גביע המדינה – מוקדמות17-16משחקי דורות12

גביע המדינה – שלבי גמר24-23סימולטנית ארצית - יום ו' 2510:30

סימולטנית ארצית – יום א' 2518:00

הודעות חשובות

ראו מודעה מפורטת i

ii

i

המשתתפים בתחרויות אונליין של ההתאגדות ושל הסניפים, 
מתבקשים לרשום את שמם המלא בתיבת הפרופיל האישי

פתוח לחברי התאגדות בתוקף לשנת 2020. מנעו אי נעימות ודאגו לחדש חברותכן בהקדם.

אליפות ישראל למשחקי דורות אליפות ישראל למשחקי דורות 20202020 אונליין אונליין
שני מושבים בני 18 חלוקות, שיטת חישוב טופ-בוטום.

שישי 11 בספטמבר 2020 
מושב 1 – 10:30-12:30 | מושב 2 – 13:30-15:30

רשאים להשתתף זוגות אשר הפרש הגילאים בין שני בני הזוג הוא לפחות 20 שנה ועומדים באחד מהתנאים 
הבאים: אחד מבני הזוג הוא שחקן צעיר )מתחת לגיל 26( או שני השחקנים בזוג הם קרובי משפחה.

מחיר מושב למשתתף: 7$



הודעות חשובות

גביע המדינה לקבוצותגביע המדינה לקבוצות
בחודש אוקטובר נערוך את תחרות גביע המדינה לקבוצות.

שלב המוקדמות יערך אונליין באמצעות אתר ה BBO ו-8 הקבוצות הראשונות יעלו לשלב רבע הגמר.
שלבי הגמר יתקיימו בבית ההתאגדות בצורה פרונטלית לפי כללי התו הסגול.

שלב המוקדמות יערך ב 16-17 באוקטובר 2020. יערכו 6 מפגשים של 12 ידיים כל אחד.
)BBO( 16-17/10/20 לוח מפגשים שלב המוקדמות

 16/10/2017/10/20

מפגש 4מפגש 10:001

מפגש 5מפגש 12:002

מפגש 6מפגש 14:003

שלבי הגמר ייערכו ב 23-24 באוקטובר 2020 בבית ההתאגדות
לוחות זמנים שלב רבע הגמר 23/10/20  

09:30 מפגש ראשון 12 ידיים 
11:30 מפגש שני 12 ידיים

לוחות זמנים שלב חצי הגמר 23/10/20  
13:45 מפגש ראשון 12 ידיים 

15:45 מפגש שני 12 ידיים

לוחות זמנים שלב הגמר 24/10/20  
09:30 מפגש ראשון 14 ידיים 
 11:45 מפגש שני 14 ידיים 
14:00 מפגש שני 14 ידיים 

נקודות אמן
בשלב המוקדמות יחולקו לקבוצות המנצחות נקודות אמן ארציות לכל מפגש.

בשלב חצי הגמר ואילך, יוענקו נקודות אמן בינלאומיות )אם אכן התחרות תתקיים בבית ההתאגדות(.
הוראות מדויקות ותקנון יישלחו לקבוצות במייל לקראת התחרות

מחיר השתתפות לקבוצה )4-6 שחקנים(
שלב המוקדמות 450 ₪ | שלב רבע הגמר 180 ₪ | שלב חצי הגמר 180 ₪ | שלב הגמר 300 ₪ 

הרשמה ותשלום
לכל שלב יש להירשם ולשלם עבור כל הקבוצה בפעם אחת באמצעות המערכת המקוונת של ההתאגדות בקישור זה

בפרטי התשלום יש לציין : עבור גביע המדינה ולציין את שמות ומספרי החבר של חברי הקבוצה
ההרשמה תתאפשר עד לתאריך: 1 באוקטובר 2020

ארכיון ביטאון ההתאגדות פתוח לציבור השחקנים
שחקנים יקרים, ההתאגדות לברידג' עושה כל שביכולתה כדי לאפשר לכם לעבור את ימי 

הקורונה בצורה מיטבית.

שקדנו בתקופה האחרונה להמיר את ביטאוני הברידג' החל משנת 2010 לפורמט דיגיטלי 
וכעת, אנו שמחים לפתוח בפניכם את הארכיון לצפייה.

ניתן לצפות בפורמט דיגיטלי או בקובץ PDF לפי נוחיותכם.

ביטאוני ההתאגדות עשירים מאוד במאמרי ברידג' מקצועיים )לכל הרמות(, בסיקור תחרויות היסטוריות, בחידות ובשפע 
של תכנים נוספים שכל חובבי הברידג' ייהנו לקרוא בהם ולהיזכר מדוע הם כל כך אוהבים את המשחק.

לחצו כאן
לצפיה בארכיון ההתאגדות 

https://bridgepayment.org/Different_payments.aspx?ibf
https://main.bridge.co.il/innerpagestatic/news-papaer_archive


הודעות חשובות

תחרויות ברידג' אונליין 

לטופס לחצו כאן

משבר הקורונה הפוקד את כולנו נמשך ובשלב זה הנהלת ההתאגדות החליטה להשהות 
את כל הפעילויות הפרונטליות עד לסוף חודש ספטמבר 2020 ולקיים תחרויות אונליין.

כדי להשתתף בתחרויות נדרש להיות חברי התאגדות בתוקף.

אם טרם עשיתם זאת:

1. שלחו אלינו את שם המשתמש שלכם ב BBO באמצעות מילוי טופס קצר. הדבר יסייע לנו לחלק לכם נקודות אמן בהמשך

IBF FED 2. סמנו "עוקב" לשם המשתמש של ההתאגדות לברידג

3. שלחו הודעה קצרה לשם המשתמש IBF FED ,כדי שנוכל להחזיר עוקב )כך נוכל ליצור את קהילת ה-BBO של חברי 
ההתאגדות ולאפשר לכם להשתתף בעתיד בתחרויות ההתאגדות(. 

תחרויות אונליין מתקיימות גם על ידי המועדונים השונים ברחבי הארץ, אנא פנו לבעלי המועדונים לפרטים נוספים

טיפול בבעיות אתיקה אונליין
בהתאם לנוהל טיפול בנושא, ההתאגדות פועלת למניעת בעיות אתיקה בתחרויות אונליין:

1. מבוצע תיעוד שוטף של ידיים החשודות בעבירות אתיקה, דרך מערכת פיירפליי גם אם 
לא הייתה פניה רשמית לזוג החשוד, וכאשר מתקבלת תלונה, המערכת שולפת גם תלונות 

קודמות של אותו שחקן כך שיש לזה משקל בקבלת החלטות. 
2. הגשת תלונות - לחיצה על כפתור "FAIR PLAY" בדף הראשי של האתר, מאפשרת להגיש 2 סוגי תלונות:

1. תלונה בתחרות פרונטלית

2. דיווח על יד חשודה בתחרות אונליין
3. קיימות 2 ערכאות לטיפול: ערכאה ראשונה - ועדת אתיקה אונליין. ערכאה שנייה - ועדת ערעורים בענייני אתיקה אונליין. בנוסף 

הוועדות נעזרות בסוקרים אשר מגישים דוח מפורט במידת הצורך על כל אחד מהזוגות לצורך קבלת מידע תומך החלטה.

להלן פירוט לגבי ענישה במהלך הפסטיבל:
• התקבלו כ 50 תלונות. )לצורך הטיפול המלא נסרקו מעל ל-2000 ידיים ששוחקו(

• 21 זוגות הוזהרו בעקבות ידיים חשודות.
• 13 זוגות הורחקו - לאחר שנמצאו מספר ידיים חשודות על אותו הזוג ולא יכולים לשחק זה עם זה עד לסוף השנה.

• שחקן קיבל שבועיים השעיה לאחר התחצפות למנהל תחרות.
• 2 מהתלונות היו על זוגות מחול, היוזרים שלהם נחסמו.

• 6 תלונות נמצאו כבלתי מוצדקות
• 3 זוגות הורחקו מתחרויות )פסטיבל ואליפות ישראל( תוצאות והישיגי הזוגות בוטלו , הזוגות הושעו ולא יוכלו לשחק 

זה עם זה עד לסוף השנה.
• 5 תלונות עדיין בטיפול והחלטות יתקבלו בקרוב.

מיכה מרק
הקפטן הספורטיבי הארצי

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8heXhyuhZaX-JgWe7cwnoVUTP7jSZbFLdjyrFIC-sbt4Egg/viewform


תוצאות תחרויות

שמותסה"כדרוג

ליבסטר בני - רונן שושנה169.42

ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני268.75

לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון367.74

מרק מיכה - מרק סוניה467.29

כהן יהודה - אביטבול מרדכי567.03

שמותסה"כדרוג

כהן דוד - אלישר שלמה161.88

ידלין ישראל - בנבניסטי רונן260.32

פרידלנדר אהוד - חן אברהם359.26

שגיב יהודה - אורנשטיין איתן459.20

וייס יוסי - גלעדי יהודה558.44

אליפות ישראל לגברים 2020 אונליין
תוצאות כלליות )81 זוגות(

סימולטנית ארצית אונליין - 21.8.20
תוצאות כלליות )366 זוגות(

שמותסה"כדרוג

בנין בר רוני - טל דנה160.87

ערמי רות - בן שמחון אמליה258.67

סדיס ג'ובינה - רונן שושנה358.21

סורל רבקה - קיש תמר457.78

סגלוב חנה - שני גילה557.63

אליפות ישראל לנשים 2020 אונליין
תוצאות כלליות )39 זוגות(

שמותסה"כדרוג

מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה169.47

פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל268.81

shaimor - כץ פז366.93

גנוט ישראל - גבע חיים465.31

קפלן אהרון - עמיר אריה564.89

סימולטנית ארצית אונליין - 24.7.20
תוצאות כלליות )356 זוגות(

הודעות חשובות

ועדת חוקהועדת חוקהועדת חוקה
BBO דגשים למשחק אונליין ב

1. נדרש לתת self-alert על כל קריאה אשר עלולה להיות לא מובנת למתנגדים 
והוסכמה בין השותפות. בשום שלב אין לתאר מה יש למכריז ביד ואין לדרוש מהמכריז לתאר את ידו.

2. במידה והמתנגד לא מסופק מההסבר שניתן או סבור כי נדרש הסבר במקום שכזה לא סופק - עליו לקרוא למנהל 
התחרות או לבקש הסבר בצ'אט פרטי. אסור לשאול את שותפו של שחקן שהכריז למשמעות ההכרזה. במידה ונשאלת על 

משמעות הכרזת שותפך, עליך לסרב בנימוס לענות ולהפנות את השואל לשותף.
3. במידה ושחקן התבקש לספק הסבר על קריאה אשר אינה מסוכמת בין השותפות עליו לציין זאת בפני המתנגדים 

.self alert באמצעות תיבת "no agreement" באמצעות הרישום
4. מנהל התחרות רשאי לקבוע כי השחקנים חייבים להיות מסוכמים על פוזיציה מסוימת )למשל תשובה של ♣3 על פתיחה 

1( ובמקרה כזה יחייב את השחקן המכריז להסביר את כוונתו בהכרזה )גם אם זו אינה מסוכמת באופן מפורש(. של 
5. באם מנהל התחרות קבע כי אין שיטה / אין מתן הסבר נוסף על קריאה כלשהי - השחקן לא רשאי להמשיך ולדרוש 

הסבר מהמתנגד. פעולה שכזו בהחלט יכולה להיחשב לרעתו בהמשך.

BBO לחצו כאןלנוהל המלא של משחק ב

http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf
http://bridge.co.il/pages/bbo-regs.pdf


ברכות למקבלי תארים חדשים )נכון לסוף יולי 2020(

רב אמן זהב
רשתי שאול, כפר סבא

רב אמן
הובר אלימלך, מבואות חרמון

אמן בכיר זהב
גרבר זיוה, רמת השרון

קרן אורה, נס ציונה

אמן בכיר כסף
לביא נירה, אביבים

נחום ניסים, הלוחם אפקה
פינקוביץ רבקה, רחובות

אמן בכיר ארד
דויד סילביה, סביון-קרית אונו

כהן מוירה, כפר סבא
עצמון נורית, רמת השרון

שאקי דן, נס ציונה

אמן בכיר
אורן יפתח, עמק יזרעאל

זומר אהרון, ויצו פתח תקוה
סלמון ראסל, מ. הברידג' רחובות

פרי סוזנה, ירושלים

אמן זהב
בכר פנחס, מושבות-שמריהו

בסט יצחק )איזי(, עמק יזרעאל
גולומב יורם, תל אביב האקדמיה

גיא יואל, מרכז הברידג' ים
יצחקי יצחק, רקפת קרית טבעון

רובין דורית, סביון-קרית אונו
שומרוני גילה, נס ציונה

אמן כסף
באן דוד, אביבים

גרוס ריצ'ארד, חיפה/כרמל
מזרחי שמחה, חיפה/כרמל

רום שמעון, ירושלים
שפירא גילה, חיפה/כרמל

אמן ארד
בקרמן בני, מבואות חרמון
גוברין אבי-ברטי, אביבים

גלבוע אורה, מבואות חרמון
גלבוע רוני, מבואות חרמון

דולב ורדה, מושבות-שמריהו
זופניק שושי, אביבים

חוטר משה, מבואות חרמון
מחנאי שרה, זכרון יעקב

סביר אירנה, רחובות
פרנס גיא, מבואות חרמון

רבינוביץ ריטה, ברידג' קורס
שחר אמיר, חיפה/כרמל

אמן
אביב עופר, מרום נווה - ר"ג
ברגר אבי, סביון-קרית אונו
סרבן דניאלה, חיפה/כרמל
קרוגר לידיה, רעננה ההגנה

שלומביץ אברהם, ברידג' פוינט פולג
שלומוביץ לידיה, ברידג' פוינט פולג

שקד גדעון, מושבות-שמריהו

סגן אמן זהב
אלקלעי חיים, נס ציונה

בקרמן שרה, מבואות חרמון
גורטלר יוסף, סביון-קרית אונו

הישראלי שמעון, חדרה
זעירא יחזקאל, רעננה ההגנה

לוי אנה, קריות/חיפה
מועלם נירה, רעננה ההגנה

סירוטה אביגדור, תל אביב האקדמיה
צ'רניצקי ולדימיר, רקפת קרית טבעון

רגונס פאני, נס ציונה
שפנר מיכל, הלוחם חיפה

סגן אמן כסף
הוברמן דוד, רקפת קרית טבעון

הראלי שמואל, מבואות חרמון
מעוז גסטון, לב הצפון

עופר מוטי, מושבות-שמריהו

רגב שרי, ירושלים
שגיא נעמי, אילה הרצליה

שימשי ליכט תמר, בית הברידג' ב"ש
שנקמן מנחם, מושבות-שמריהו

סגן אמן ארד
בונים רוני, אילת

גולדבלט קרן, זכרון יעקב
דרומר רונית, השרון
זילבר חיים, רמת גן
טפירו רחל, חדרה

כהן אבנר, ירושלים
מוזוליה קורנל, רמת גן

מן פנינה, ברידג' פוינט פולג
מנשה ניסים, רמת אלון חיפה

מעוז סמדר, לב הצפון
שמש לאה, רמת ישי

סגן אמן
אופנהיים נגה, הרצליה פיתוח

גנס מרסל, ירושלים
הוך יוסי, הדר כפר סבא

ולנסי גוגו, כפר סבא
זיידנברג-גת אביב לאו, רחובות

מן שמשון, ברידג' פוינט פולג
סמיון ליאורה, רמת השרון
פקטור ג'וי, קנטרי רעננה

קליר מרים, אשקלון
רום מרים, סביון-קרית אונו

שוב רוני, אביבים

שחקן מתקדם
אפל יוסי, ראשון לציון

ברמן ליאונל, נס ציונה
ברמן מלכה, נס ציונה

דקל חיים, רחובות
זיידנברג גת אלה מארי, רחובות

לוטן עמרי, כיכר המדינה ת"א
מיכאל נפתלי, רמת אלון חיפה

פוקס אריק, רקפת קרית טבעון

צרו איתנו קשר גם בפייסבוק:
 ההתאגדות הישראלית לברידג׳

https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-776246342481662/
https://www.facebook.com/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-776246342481662/


Dealer East. Vul E/W

 T3
 AJ54
 J86
 QT64

  KJ6   54
  3   QT986
  AKT9   Q75
  87532   KJ9

  AQ9872
  K72
  432
  A

West North East South
Pass 1♠

Pass 1NT Pass 2♠
Pass Pass Pass

Once again, no excitement in the bidding, and 
this time West had an easy lead of the diamond 
ace. East encouraged, and the defense won 
the first three diamond tricks. East switched to 
a spade, declarer played low, and West won 
with his spade jack, returning his singleton 
heart: jack – queen – king. Declarer decided 
to cash the spade ace and exit with a spade, 
hoping for a defensive error.

Seeing that dummy was out of trumps, West 
opted for the obvious )but wrong( defense and 
played the thirteenth diamond. This was the 
position:

 -
 A54
 -
 QT6

 -   -
 -   T98
 9   -
 87532   KJ9

 Q98
 72
  -
  A

Declarer discarded a heart from dummy and 
ruffed the diamond nine. Then he played 
another trump, discarding a heart. When 
he played his last trump, discarding a club, 
East was surprisingly caught in a criss-cross 
squeeze, unable to guard both clubs and 
hearts. Declarer correctly read the distribution 
and made his contract. Of course, West 
could have broken this squeeze by leading 
a club at the diagrammed position instead of 
automatically playing his last diamond.

ירחון ההתאגדות הישראלית לברידג' 48



English

49גיליון 205 ספטמבר 2020

The following deals from the Madiera bridge 
festival were reported by Mark Horton in his 
online "New Bridge Magazine" )January 2020(.

Usually bridge magazines prefer to report 
game and slam hands which seem to be more 
exciting, but partscore deals may swing a lot 
of matchpoints in pair events, depending on 
the quality of the defense.

Dealer North. Vul E/W

 T84
 K95
 K873
 J54

  A763   QJ52
  A732   QJ4
  T5   Q64
  Q63   T98

  K9
  T86
  AJ92
  AK72

West North East South
Pass Pass Pass 1NT
Pass Pass Pass

We start with yet another "routine" 1NT hand. 
In fact, it is a tough battle for the defense 
to contain the overtricks, in Mark Horton's 

words: "West had a nasty hand to lead from – 
personally I would try the ♦T which on this deal 
leaves declarer to guess the play".

However, the popular choice would be the ♠3 
– from the stronger )by a whisker( four-card 
major. Declarer wins the trick with his ♠K and 
now the most precise play at trick two is to 
lead the diamond nine, in order to be able to 
repeat the diamond finesse, just in case West 
has a singleton ten.

At one table South cashed four diamonds and 
exited with a spade, with the idea of letting the 
defenders to do something wrong. Indeed, 
West took the ♠A and switched to a small club. 
Dummy won the club jack, and declarer re-
entered his hand in clubs. Now he led a small 
heart, and West let it slip past his ace. Ten 
tricks )one spade, one heart, four diamonds 
and four clubs( were a top score for North-
South.

In the second deal )rotated for convenience(, 
routine defense allowed declarer to make a 
two spades contract which seemed destined 
to failure due to an unfriendly lie of cards in 
the critical suits.

Misdefended Partscores

// Ram Soffer



ברותם פרסום והפקות עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 
ושולחים אליך עד הבית 

  www.rotemltd.co.il  ravit@rotemltd.co.il  077-5401053 

רפאל שמיר

זכרונות

ת
נו

רו
זכ

//
ר 

מי
ש

ל 
א

פ
ר

נולד  שמיר  (רפי)  רפאל 
משבעה  חמישי  כבן  בירושלים 
ילדים שנולדו למשפחת מזרחי. 
את  החליפו  והוא  שמואל  אחיו 
לשמיר  ממזרחי  משפחתם  שם 
דרמטיות  נסיבות  בגלל 
שינוי  אך  העצמאות.  במלחמת 
מחקירת  אותם  הסיט  לא  השם 
והיאחזותה  המשפחה  שורשי 
בירושלים מגירוש ספרד לאורך 

כל הדורות ועד היום. 
האלה  החקירות  תוצאות 
הרבה  עם  יחד  בספר,  מובאות 
וסיפורים  זיכרונות  מאוד 
משפחתיים, חינוכיים, מקצועיים 

ופוליטיים. 
של  בהובלתו  הסיפור  תחילת 
רפי על "אמבולנס" עגלה לבית 
והמשכו  טיכו,  ד"ר  של  החולים 
התימני,  מהחדר  בזיכרונות  
עם   המבורך  המפגש   מההגנה, 
לאורך  וחברתו  רעייתו  ורדה, 
נישואים  שנות  שבעים 
בעבודתו  והמשכו   מאושרים, 
כעורך דין בוגר המחזור הראשון 

של הפקולטה למשפטים.
תמונה  מתארים  הזיכרונות 
המאורעות  ומשפחתית,  אישית 
הקמת  לפני  בארץ  היסטוריים 
העותומאני,  השלטון  המדינה, 
הראשונה,  העולם  מלחמת 
יהודים  עליית  הבריטי,  הכיבוש 

והשתלבותם בארץ, ועוד.
לבני  מלכתחילה  נועד  הספר 
שגם  אפשר  אך  המשפחה 

קוראים אחרים ימצאו בו עניין. הציור שעל העטיפה:
רינה סיטון - "הבית באוהל משה“

שמואל לוי

החיים
על פי שמוליק

ֲאִני  ַיְלָּדה ֶׁשל ְּכָפר
ִׁשיָרה ִליִרית ֶׁשִּנְכְּתָבה ְּבחֹוָתם ִאיִׁשי

ג’ּוִדי ָּפז-רֹוְטֶנר

איסר גרבר

סיפור חיי

חיי
ר 

פו
סי

  
בר

גר
ר 
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ספרים שנשארים במשפחה

פנו אלינו להצעת מחיר מותאמת גם בכמויות קטנות ופורמטים מיוחדים

אוטוביוגרפיה
ספר זיכרון
פרוזה
ספר שירים
ספר לימוד
ספר מתכונים
 ספר מחזור
יומנים
אלבום תמונות 
ועוד...

ברידג'
ת ו י נ ש  6 0 - ב

אלדד גינוסר

חוקי המשחק
מוסכמות וטקטיקות בסיסיות
המלצות, כללים ומילון מונחים


